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RESUMO 

No presente projeto estudou-se o processo de urbanização promovido primeiramente por iniciativa 
pública, por meio de políticas da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de 
Americana, e da organização de mutirões para a construção de moradias populares, ocorridos no bairro 
Jardim dos Lírios – uma antiga favela da cidade -, a partir de 1989 e, dessa maneira, reconstituí-se 
parte da história do processo de urbanização no bairro buscando avaliar o suposto processo de inserção 
e emancipação social dos moradores participantes.  

A intenção foi examinar se essa iniciativa – que atualmente já se encontra atuante também em outros 
bairros de Americana – se apresenta como uma alternativa viável em termos de "desenvolvimento 
urbano". Para tanto, tentou-se discernir e descrever as fases principais do empreendimento e realizar 
uma comparação entre elas, como também compará-las com a fase anterior ao início dos mutirões 
(quando o bairro era uma favela). Analisamos, então, se a organização popular gerou benefícios sócio-
econômicos, aumentando a renda e a qualidade de vida das famílias, entre outros fatores.  

Os cinco eixos principais do projeto são então: a organização popular, a emancipação social, a crise 
urbana, o desenvolvimento local e a  economia solidária, todos eles com significativa bibliografia já 
existente.  

Os dados foram coletados diretamente na comunidade e boa parte da história do empreendimento foi 
relatada. 

Notou-se um avanço nas questões sócio-ambientais na comunidade assim como traços de um processo 
de emancipação social, porém foi observado que o futuro próximo da comunidade, bem como o 
presente, dependem do apoio de grupos externos para que o processo de desenvolvimento local seja 
garantido.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

Ao realizar um amplo estudo bibliográfico sobre temas relevantes e relacionados à pesquisa, constituiu-
se uma base de informação. Assim, os objetivos primários passaram por reconstituir a história do 
processo de urbanização da favela Vila Mathiensen, vivenciar a comunidade buscando compreender, 
entre muitos pontos, sua motivação para com o empreendimento, visualizar os impactos econômicos e 
sociais das cooperativas bem como os impactos ambientais do empreendimento como um todo. 

A intenção destes objetivos primários era a construção de uma visão mais ampla do que já ocorreu e do 
que esta acontecendo com as estruturas sociais da comunidade. Dessa maneira, criou-se um bom 
terreno para que o objetivo geral se tornasse viável. Buscar compreender se um verdadeiro processo de 
emancipação social foi iniciado com a urbanização do bairro Jardim dos Lírios. 

A aproximação etnográfica e a abordagem multi-direcional se tornaram necessárias para que os 
objetivos principais fossem atingidos.  

Ainda se objetivou responder a seguinte questão; “Empreendimentos solidários devem ser o foco de 
políticas publicas, quando o que é buscado é o combate à exclusão e o desenvolvimento regional?”, 
dado o relacionamento estreito entre setor público e sociedade civil no processo estudado. Como a 
resposta foi positiva, pois acredita-se que as políticas públicas implementadas foram exemplares no 
combate a pobreza e exclusão e também como impulsionadores de um desenvolvimento local, como 
último objetivo (nascido após a conclusão da pesquisa) foi definido promover a visibilidade de 
empreendimentos como o estudado1, para que existam maiores possibilidades deste exemplo ser 
replicado em outras localidades, aumentando as probabilidades de sucesso da organizações populares. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A crise urbana já é tratada no meio acadêmico há anos por pesquisadores como o atual Secretário 
Nacional da Economia Solidária do Governo Federal, Paul Singer (1973), e outros como Boaventura de 
Sousa Santos (2002a; 2002b; 2003), Banfeld (1970) e Costa (1975). Tais autores demonstram em suas 
obras que um agravamento dos problemas urbanos, como falta de habitação, saneamento básico, 
assistência médica, está ocorrendo, e em especial, nas áreas de destino migratório e grande crescimento 
metropolitano. Nestas áreas os excluídos2 do sistema tornam-se cada vez mais evidentes, pois passam a 
ocupar também os centros e não apenas as periferias, e, dada essa dinâmica, a cada momento mais 
camadas da população se sentem insatisfeitas com a atual conjuntura sócio-econômica. Em alguns 
casos, como resposta à exclusão, alternativas aos modelos hegemônicos são criadas, pelos próprios 

                                                      

1 Pelo mapa da economia solidária, publicado pelo governo federal, sabemos da existência de milhares de 
empreendimentos solidários brasileiros, com base na organização popular. 
2 Excluídos significando os indivíduos da população não inseridos ou sub-valorizados no sistema capitalista de 
produção. 
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excluídos, visando sua inserção no sistema sócio-econômico. A primeira resposta notada como 
alternativa é a organização popular, que surge na tentativa de solucionar os problemas da comunidade 
(ALMEIDA, 1998) e pode auxiliar a criação de caminhos para uma emancipação social. A busca da 
auto-organização, por parte das comunidades, se torna cada vez mais o caminho para as soluções dos 
problemas sociais, pois cada vez menos estas acreditam que a solução virá do Estado. Segundo Graeber: 
“O que estamos presenciando é definitivamente uma desilusão sobre as possibilidades de se mudar o 
mundo tomando controle do Estado. Mas parece-me que esse é realmente um sinal positivo, e que de 
fato estamos vivendo um momento muito esperançoso. Porque a antiga estratégia de mudar o mundo 
apoderando-se do estado – que em última análise não passa de um mecanismo de violência – sempre foi 
criticamente defeituosa. Existem motivos pelos quais um dia ela pode ter parecido realista. Mas nunca 
poderia funcionar realmente” (Graeber, 2005: 5).  

A comunidade relacionada ao projeto foi vivenciada, tendo seus processos históricos estudados na 
busca do entendimento se tal comunidade constitui, ou não, um bom exemplo de organização popular, 
e se uma verdadeira emancipação social foi alcançada ou vem sendo construída dentro da mesma.  

A questão da emancipação social foi uma abordagem importante para uma avaliação das relações entre, 
por um lado, os moradores (e suas organizações relacionadas com o empreendimento), e, por outro, os 
órgãos que se associaram ao longo do empreendimento. Isto é, buscou-se configurar a evolução das 
relações entre moradores (e suas organizações) e os órgãos e entidades da sociedade local que tiveram e 
têm atuação na promoção da iniciativa. Nesta última direção, a análise envolveu aspectos econômicos e 
produtivos, bem como organizacionais do bairro, nos dias atuais, por meio de um estudo de suas 
organizações cooperativas, com a finalidade de avaliar a capacidade das mesmas como alternativa de 
geração de renda e promoção social.  

Com o crescimento econômico de Americana, nas últimas décadas, a ausência ou precariedade de 
planejamento urbano acelerou o agravamento dos problemas habituais de crescimento desordenado, 
como a formação de favelas e aumento da marginalidade social. Americana é um município do Estado 
de São Paulo com um PIB Municipal de R$ 3.109.148.000, população de 190.839 habitantes, PIB per 
capita igual a R$ 16.292 por habitante e uma área de 133,63 Km2 (IBGE cidades@, 2006). O município 
possui destaque na área de produção têxtil e tem uma infra-estrutura básica completa, com saneamento 
básico, educação e saúde pública em níveis melhores que a região onde se insere, sendo considerado um 
bom lugar para se viver, segundo o IBGE, com um IDH de 0,84, se colocando na posição 19º (em 
2003) em relação aos outros 645 municípios do estado. Possui uma área rural muito pequena, não 
significativa.  
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Tabla 1-1 Datos estadísticos sobre cidade de Amaricana 

Americana - São Paulo 
PIB  R$ 3.109.148.000,00  

PIB per capita  R$ 16.292,00  
Área total (Km²) 133,63 

População 190.839 
IDH 0,84 

Fonte: Tabela criada com dados de 2003 do IBGE cidades@. 

Figura 1-1. Comparação dos PIBs per capita das cidades da região de Americana 
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Fonte: gráfico criado com dados de 2003 do IBGE Cidades@ 
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Figura 1-2. Comparação dos IDHs das cidades da região de Americana 
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Fonte: gráfico criado com dados de 2003 do IBGE Cidades@ 

Para Singer, o crescimento acelerado das áreas metropolitanas em países não desenvolvidos acentuou e 
tornou mais perceptível uma série de desequilíbrios, principalmente entre procura e ofertas de 
habitações e serviços urbanos, que compõem uma problemática urbana específica (Singer, 1973: 117).  
E, de acordo com Costa, os problemas urbanos (habitação, escola, emprego, etc.) nas áreas de destino 
migratório certamente são agravados pela migração interna; entretanto, eles não resultam somente do 
processo migratório, mas também de problemas econômicos e de planejamento que afetam o país 
como um todo (Costa, 1975: 184).  

Em boa medida a importância do estudo deste caso está em demonstrar que o processo de 
desenvolvimento social depende, em grande parte, da atividade dos moradores das áreas urbanas 
marginalizadas. Pois, mesmo que atividades como estas não tenham visibilidade midiática, são elas que 
contribuem significativamente para dar sustentação ao movimento social. Como diz Boaventura de 
Sousa Santos, centrar demasiadamente a análise social em ações dramáticas de âmbito global – ou seja, 
ações que tendem a ocorrer em cidades dos países centrais que suscitam a atenção dos meios de 
comunicação globais –, pode fazer esquecer que a resistência à opressão é uma tarefa quotidiana, 
protagonizada por gente anônima, que se encontra fora do campo de atenção; sem essa resistência, o 
movimento democrático transnacional não é auto-sustentável (Santos, 2002a). Ainda de acordo com o 
mesmo autor, "o Brasil e a Índia são países nos quais as potencialidades da democracia participativa 
mais claramente se manifestam" (Santos, 2002a: 45), o que potencializa as chances de sucesso de 
empreendimentos como o estudado.  
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Um elemento de extrema relevância para a concepção de uma democracia participativa seria a 
multiplicação dos casos nos quais o sistema político abre mão de prerrogativas de decisão em favor de 
instâncias participativas. E, no Brasil, o Artigo 29 da Constituição de 1988, sobre a organização das 
cidades, requer a participação dos representantes de associações populares no processo de organização 
das cidades, gerando um espaço para as organizações populares se manifestarem suas demandas. 

Santos também entende que nas zonas do mundo que o capitalismo desprezou, está ganhando terreno 
um novo modo de produção constituído pelas formas de economia que podem ser designadas como 
“economias populares”3. O que não é um fato inusitado uma vez que, face aos efeitos desiguais e de 
exclusão do modelo convencional de desenvolvimento, os atores da busca de alternativas devem ser as 
comunidades marginalizadas, que ocupam as zonas desprezadas, e que têm sido os objetos – e não os 
sujeitos – declarados dos programas de desenvolvimento4. 

A maioria destas atividades "populares" são baseadas em modos cooperativos de organização. Como 
prática econômica, o cooperativismo inspira-se nos valores de autonomia, democracia participativa, 
igualdade, eqüidade e solidariedade. As cooperativas de trabalhadores ampliam, desta maneira, a 
democracia participativa até o âmbito econômico, e, com isso, estendem o princípio da cidadania à 
gestão das empresas5. Semelhante ampliação da democracia tem efeitos emancipadores por tentar 
cumprir a promessa da eliminação da divisão que impera hoje entre a democracia política, de um lado, e 
o despotismo econômico (isto é, o império do proprietário sobre os trabalhadores no interior da 
empresa), do outro (Santos, 2002b: 36-52). Reiterando a partir do contexto exposto, o objetivo 
mestre deste projeto foi analisar em quais medidas e dimensões ocorreram ou vêm ocorrendo 
elementos emancipadores, que convergem à visão de Boaventura de Sousa Santos, na comunidade 
participante do processo de construção do bairro Jardim dos Lírios. Pois, tendo em vista a existência de 
fontes de financiamento e de atividades de orientação e de organização geradas pela iniciativa pública e 
outras entidades, o ponto em questão diz respeito às relações de dependência e à capacidade de auto-
condução dos moradores com relação a seu futuro social.  

Críticas movidas por empresários do ramo de loteamento em Americana, em jornais e outros meios de 
comunicação, desqualificavam o movimento cooperativo, e o consideravam um movimento anti-
propriedade (Strózzi, 2004). Porém, "as ações solidárias não querem simplesmente abolir a propriedade 
privada (mesmo sendo sua grande utopia) e transferi-la para a esfera pública (Estado), para a 
cooperativa e/ou para a associação, ou seja, para um ente jurídico/moral coletivo. O que se quer é 
promover a cooperação e, nessa cooperação, a autogestão dos processos econômicos e políticos que a 
propriedade privada propicia, seja ela da terra, seja os meios de produção do espaço produtivo e 
mercantil em geral". (Tedesco, 2001: 26).  

Assim, este projeto procurou contribuir à visibilidade sócio-política desta e de outras iniciativas 
similares, o que no presente estudo foi conduzido através de uma análise crítica de sua viabilidade e de 

                                                      

3 Outra denominação para economia solidária. 
4 Desenvolvimento não no sentido antes referido, mas sim na classificação adotada pelo governo para este tipo de 
política. 
5 “Empresa” na acepção, apenas, de sistema de produção. 
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seus resultados, para ajudar a identificar se tais empreendimentos devem, ou não, ser alvos dos 
investimentos públicos para o desenvolvimento social. Santos afirma que "a resistência e as alternativas 
terão possibilidades de sucesso apenas na medida em que sejam capazes de alcançar esse 
reconhecimento e essa legitimidade por parte do Estado" (Santos, 2003: 38), e segundo Tedesco, “a 
grande maioria dos estudos sobre economia solidária tende a ser unânime em afirmar que a longevidade 
das experiências solidárias se dá pela potencialização de seus vínculos externos através do apoio 
institucional externo (absorção de políticas públicas, assessorias técnicas, informações 
mercadológicas...), da capacidade de diversificação produtiva, do senso de oportunismo, do 
planejamento estratégico que demanda uma visão menos imediatista, da consciência da previsibilidade, 
riscos e sacrificios” (Tedesco, 2001: 27).  

Foram utilizadas, para o levantamento, abordagens quantitativa e qualitativa. O levantamento 
quantitativo permitiu, com utilização de questionários semi-estruturados obter informações gerais sobre 
gênero, faixa etária, renda dos moradores, produção e comercialização das cooperativas. Por meio de 
procedimento quantitativo foram levantados dados referentes a nível sócio-econômico nas diversas 
fases da história do empreendimento e do bairro. 

A abordagem qualitativa se baseou no uso da “investigação ação”, envolvendo ainda entrevistas 
informais e observação livre a respeito da comunidade do bairro Jardim dos Lírios. Também foi 
utilizada a metodologia dos diários de campo para o processo de aproximação etnográfica. 

Por mais que diversos problemas se encontrem na comunidade vivenciada, o processo de urbanização 
trouxe avanços significativos ao desenvolvimento local nas esferas ambiental, social e econômica da 
comunidade. Assim como uma dinamização de um processo de emancipação social. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 EMANCIPAÇÃO 

Para começar a discussão sobre emancipação convém citar parte do código civil brasileiro onde afirma 
que a emancipação de menores é um mecanismo legal através do qual uma pessoa abaixo da idade da 
maioridade adquire certos direitos civis, geralmente idênticos àqueles dos adultos. Um menor 
emancipado está livre de qualquer autoridade de seus pais ou do responsável legal. A extensão dos 
direitos adquiridos, assim como as proibições remanescentes, variam de acordo com a legislação local. 
Na maioria dos países, adolescentes abaixo da idade legal da maioridade podem ser emancipados de 
alguma forma: através do casamento, auto-suficiência econômica, colação de grau ou gravidez. Em 
muitos casos, a autorização dos pais é exigida para a obtenção da emancipação. Há alguns casos, uma 
autorização judicial é necessária (Machado, 2003). 

Pela definição citada podemos identificar que não é este o conceito de emancipação que por nós foi 
utilizado na pesquisa, mas ele vem como uma boa metáfora ao conceito que foi considerado adequado 
ao trabalho. Do mesmo modo que a emancipação instituída pela lei a emancipação do qual trataremos 
será baseada na tomada de controle e de responsabilidades sobre esferas de nossa vida, porém por meio 
do desenvolvimento de uma consciência, ou de múltiplas consciências, que trarão tal efeito 
emancipador. 

Emancipação vem do latim (emancipatione) com o sentido de libertação, alforria, independência. Em 
muitos casos vemos a confusão do termo emancipação com cidadania, porém ao nosso conceito 
cidadania está contida na emancipação, mas a emancipação não se limita a cidadania. Enquanto a 
cidadania trata aspectos políticos6 de uma emancipação – com o desenvolvimento de um 
comportamento mais valorizado pelo coletivo –, o processo total de emancipação trata do crescimento 
humano, do incremento de suas capacidades de maneira geral. A libertação aqui em questão é mais 
difícil de perceber, pois aborda a desvinculação do individuo com relação às pressões sociais, familiares, 
de paradigmas e do cotidiano, na busca de uma singularização. 

Segundo Pogrebinschi, o conceito de emancipação atingiu, em Karl Marx, o momento mais elevado de 
seu potencial crítico-normativo. “Marx trata da emancipação ao longo de toda a sua obra intelectual, 
dos escritos de juventude até aqueles da maturidade. Mas são em seus textos de juventude que o 
conceito de emancipação se encontra mais explícito. Em A Questão Judaica, por exemplo, Marx 
estabelece uma verdadeira tipologia da emancipação, dividindo-a em emancipação religiosa, 
emancipação política e emancipação humana. Mas o que importa ressaltar aqui é que em Marx a 
emancipação é sempre um processo auto-reflexivo, auto-executável. Em outras palavras, a emancipação 
é sempre auto-emancipação, mesmo que estejamos falando de sujeitos coletivos, como “os judeus”, “o 
proletariado”, “os cidadãos” ou “a humanidade” (POGREBINSCHI, 2004). 

                                                      

6 Político significando os comportamentos existentes nas relações entre indivíduos, principalmente quando estes 
se encontram em um grupo (família, sociedade, comunidade, entre outros). 
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Tomaremos, então, como conceito de emancipação o processo onde alguma entidade7 toma 
consciência de certas conseqüências e deveres relacionados à suas atitudes e intervenções sociais e, desta 
maneira adquiri também melhor visualização de suas capacidades e direitos para com si próprio, a 
sociedade e sua comunidade. 

2.1.1 Emancipação Social 
Baseamos este conceito totalmente nos trabalhos de Boaventura de Sousa Santos, pelos seguintes 
motivos: a) A questão da emancipação social possui uma relação direta com o tempo em que as 
atividades ocorrem, e os trabalhos do autor são atuais e tratam dos paradigmas que hoje interagem com 
o conceito em questão; b) O autor foge das discussões epistemológicas desnecessárias, que fazem da 
ciência uma entidade sem humanismo, o que nesta pesquisa inviabilizaria conclusões mais profundas; c) 
Podemos afirmar, humildemente, que a visão ideológica e científica do autor, sobre a questão tratada, se 
aproxima muito de nossa própria visão; c) a visão ideológica e científica do autor está bem próxima das 
concepções consideradas para a execução da pesquisa; d) Não foram encontrados outros trabalhos 
relevantes e contemporâneos que possuam conceitos complementares ou contrários aos de Santos. 

Segundo Santos quando tratamos o tema emancipação em nível de sociedade/comunidade algumas 
considerações devem ser feitas sobre as dificuldades de se conceituar o termo. “O que é, afinal, a 
emancipação social? É possível ou legítimo defini-la abstratamente? Se é verdade que não há uma, mas 
várias globalizações, não será igualmente verdade que não há uma, mas várias formas de emancipação 
social? Tal como a ciência, não será a emancipação social de natureza multicultural, definível e validável 
apenas em certos contextos, lugares e circunstâncias, uma vez que o que é emancipação social para um 
grupo social ou em um dado momento histórico pode ser considerado regulação ou mesmo opressão 
social para outro grupo social ou em um momento histórico seguinte ou anterior? Todas as lutas contra 
a opressão, quaisquer que sejam os seus meios e objetivos são lutas pela emancipação social? Há graus 
de emancipação social? É possível a emancipação social sem a emancipação individual? Emancipação 
social para quem e para quê, contra quem e contra quê? Quem são os agentes da emancipação social? 
Há algum agente privilegiado? As forças sociais e institucionais hegemônicas, como, por exemplo, o 
Estado, podem ser cúmplices ou colaboradores ativos de ações de emancipação social? Para que tipos 
de ações e em que condições?” (Santos, 2002a: 29). 

O autor diz que o desenvolvimento do sistema hegemônico de capital das últimas décadas fez com que 
a emancipação social fosse deixada em segundo plano. “Um fator novo é a voracidade com que a 
globalização hegemônica tem devorado, não só as promessas do progresso, da liberdade, da igualdade, 
da não discriminação e da racionalidade, como a própria idéia da luta por elas. Ou seja, a regulação 
social-hegemônica deixou de ser feita em nome de um projeto de futuro e com isso deslegitimou todos 
os projetos de futuro alternativos antes designados como projetos de emancipação social. A desordem 
automática dos mercados financeiros é a metáfora de uma forma de regulação social que não precisa da 
idéia de emancipação social para se sustentar e legitimar. Mas, paradoxalmente, é dentro deste vazio de 
regulação e de emancipação que estão surgindo em todo mundo iniciativas, movimentos, organizações 

                                                      

7 Quando cita-se entidade, neste caso, esta pode ser tanto coletiva quanto a representação de um indivíduo 
apenas. 
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que lutam simultaneamente contra as formas de regulação que não regulam e contra as formas de 
emancipação que não emancipam” (Santos, 2002a: 33). 

Para solucionar o problema da conceituação do termo emancipação social o autor faz um trabalho em 
sentido contrário dedicando-se à definição dos poderes que evitam que a emancipação social aconteça. 
Para Santos a ciência social deveria se concentrar na distinção entre ação conformista e ação rebelde 
para assim entender de que maneira a emancipação social pode vir a acontecer, ou está acontecendo. 
“Esta distinção sustenta-se na prática por comportamentos e atitudes face às formas e dinâmicas de 
poder em circulação na sociedade. Daí que tenha dedicado muita atenção aos modos de produção de 
poder. Procedi então a uma análise estrutural-fenomenológica das formas de poder social. Distingui seis 
formas de poder confirmadas socialmente por ações conformistas e contestadas socialmente por ações 
rebeldes. Limito-me aqui a enunciar, sem qualquer ordem de precedência, as seis formas de poder: 
patriarcado, exploração, fetichismo das mercadorias, diferenciação identitária desigual, dominação e 
troca desigual. Continuam a ser estes, para mim, os principais rostos da opressão nas sociedades 
contemporâneas” (Santos, 2002a: 36). 

• Patriarcado 

O conceito patriarcado pode ser definido como o território do patriarca, e patriarca como o 
chefe de família. Analisando como forma de poder, o patriarcado constitui as relações e vínculos 
de poder que existem nas famílias que, de forma direta ou indireta, atuam em indivíduos, 
internos ou externos à família, em um movimento contra-emancipatório e conformista. 

• Exploração 

Utilização de algo com a finalidade de realizar um benefício próprio, instrumentalização, abuso 
da boa-fé, da ignorância ou da especial situação de alguém para auferir interesse. De maneira 
geral, pode-se definir assim o termo exploração. 

Como conceito de forma de poder exploração seria a utilização de uma entidade – grupo de 
indivíduos ou apenas um indivíduo – por outra, numa relação em que a primeira serve de 
instrumento à segunda. Tal utilização unilateral traz mais efeitos negativos que benefícios para o 
lado explorado, e reduz o mesmo a apenas uma de suas partes (a mulher é só o corpo, o 
empregado é apenas o trabalho, por exemplo). 

• Fetichismo das Mercadorias 

Karl Marx em O Capital (Marx, 2002b) chamou a atenção para o que ele chamou de fetichismo 
da mercadoria. Fetichismo da mercadoria seria o fato de que as pessoas sob o capitalismo se 
conhecem e se relacionam através das mercadorias. Com exceção dos parentes, todas as outras 
pessoas com quem se relacionam são parte do processo de circulação das mercadorias. É possível 
reconhecer nominalmente os funcionários de um açougue, por exemplo, mas, primeiramente, 
estes são conhecidos como vendedores da mercadoria carne. A lembrança do vendedor da 
padaria do quarteirão vem, essencialmente, como o vendedor de pão. Quanto aos vínculos 
amistosos, a maioria é consolidada devido ao fato de que seus sujeitos vendiam ou vendem sua 
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força de trabalho num local em comum. Desse modo, se o açougue fechar ou um funcionário for 
demitido, as probabilidades de que os contatos inter-pessoais se desfaçam é grande. Por outro 
lado, se as mercadorias são as ligações entre as pessoas, são elas que estabelecem relações entre si. 
Elas é que têm vida social, não a sociedade. Ou seja, as pessoas se relacionam através das 
mercadorias e as mercadorias através das pessoas. É esta inversão que Marx chama de fetichismo, 
pois no fetichismo religioso as alegorias ganham movimento próprio e dominam a vida dos seres 
humanos (Domingues, 2002). 

Essa vinculação precária, entre os indivíduos de uma dinâmica social, impede o desenvolvimento 
de certas compreensões (grupais, afetivas, espirituais, entre outras) intrínsecas ao processo de 
emancipação social. 

• Diferenciação Identitária Desigual 

Podemos identificar a diferenciação identitária desigual quando certos membros de 
comunidades/sociedades possuem tratamento diferenciado, seja sobre-valorizando-os ou sub-
valorizando-os. A igualdade sócio-jurídica é um dos pressupostos de uma sociedade justa, caso 
contrário existirão – instituídos de seus poderes – na sociedade, classes, raças, gêneros principais 
e secundários. O preconceito e a discriminação são as formas mais genéricas de manifestação 
deste poder social. 

• Dominação 

O poder social da dominação é identificado a partir do poder absoluto que alguma entidade 
possui em relação a um grupo – como sociedades, comunidades ente outros – e a geração da 
repressão proveniente da busca pelo poder. Como exemplo mais clássico tem-se os governos 
totalitários, que geram este tipo de comportamento ao controlar a sociedade, normalmente com 
o uso da violência da qual o estado tem monopólio, segundo suas próprias vontades e crenças. 
Um grupo que tenha a força – física, financeira, psicológica, entre outras – para definir regras de 
comportamento para uma comunidade, sem consultar os interesses e vontades dos indivíduos 
desta, exerce sobre a mesma uma maneira de dominação. 

• Troca Desigual 

A citação mais presente na literatura a respeito da troca desigual corresponde ao que Marx 
chamou de mais valia, onde a sociedade é explorada pelo capital. Segundo Marx, a mais-valia é a 
diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Por exemplo, 
parte do valor que um operário produz durante suas quarenta horas semanais de trabalho é 
expropriado pelo dono da indústria, que paga somente por algumas horas trabalhadas. Segundo 
Marx, a mais-valia é a base da exploração no sistema capitalista. Neste sistema identifica-se uma 
troca desigual, pois o trabalhador não recebe em troca de seu trabalho tudo aquilo que lhe é 
devido. 
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No ramo da ecologia econômica se verifica um outro exemplo de troca desigual. Para a ecologia 
econômica, o fato dos mercados não considerarem a capacidade da natureza de se regenerar, e 
ignorarem índices de sustentabilidade trata-se de uma troca desigual com o meio, onde os custos 
reais são muito mais altos que os econômicos, gerando a degradação e a destruição ambiental. 

A troca desigual pode ser definida, então, como a relação de troca que ao ser executada gera 
efeitos negativos, desvantagens e prejuizos ao indivíduo/sociedade/comunidade. 

2.1.2 Assistencialismo 
Ao buscar iniciativas que gerem emancipação, em seu sentido tratado anteriormente, é também incitada 
a busca por um conceito adequado de assistencialismo e de iniciativas tidas como impróprias ao 
desenvolvimento. 

Considera-se assistencialismo, segundo Sposati (2003), a ação realizada junto às camadas mais pobres da 
sociedade por agentes civis, organizações governamentais, não-governamentais ou empresas, com o 
objetivo de apoiar ou ajudar, em alguns casos com interesses ocultos, mas sem pretensões de 
efetivamente modificar a realidade indesejada dos indivíduos foco das iniciativas.  

Deve-se buscar, durante a análise de iniciativas, quais são os objetivos reais – que podem diferir dos 
declarados – da mesma, pois encontra-se neste ponto a possibilidade de se diferenciar atitudes 
assistencialistas de atitudes emancipadoras. Em alguns casos pode-se também discriminar iniciativas 
com intenções reais de gerar desenvolvimento local, caso não se observe seus objetivos de realização. 
Por exemplo, uma política de transferência de renda para a população, com uma quantidade definida de 
recursos, pode ter efeitos diversos variando seu objetivo. Pode-se transferir renda para aumentar o 
consumo da família, para garantir acesso à educação, para a aquisição de medicamentos, para criar 
currais eleitorais, entre outros fatores. 

2.2 DESENVOLVIMENTO 

O conceito de desenvolvimento considerado é similar ao de desenvolvimento sustentável, utilizado 
amplamente nos dias atuais. Tal similaridade parte do caráter inseparável identificado entre os conceitos 
de desenvolvimento e sustentabilidade, e da recusa de definições hegemônicas que classificam 
crescimento econômico puro e simplesmente como desenvolvimento. 

Segundo Celso Furtado, a promessa do desenvolvimento por meio do crescimento econômico é só um 
artifício para que as populações dos países pobres aceitem abrir mão de seus recursos naturais e direitos, 
sonhando um dia viverem um estilo de vida existente apenas nos países mais ricos do mundo. Sonho 
este que nunca irá se realizar, principalmente pela insustentabilidade dos níveis de consumo destes 
países, e assim, pela escassez de recursos naturais do planeta. 

A definição de desenvolvimento utilizada no presente trabalho foi concebida na conferência ambiental 
Rio 92: “o desenvolvimento econômico, social, científico e cultural das sociedades que garanta mais 
saúde, conforto e conhecimento, sem exaurir os recursos naturais do planeta”. 
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Para isso, todas as formas de relação do homem com a natureza devem ocorrer com o menor dano 
possível ao ambiente. As políticas, os sistemas de produção, a transformação, o comércio, os serviços – 
agricultura, indústria, turismo, mineração – e o consumo têm de existir preservando a biodiversidade.  

2.3 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Economia Solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza (economia) centrada 
na valorização do ser humano - e não do capital - de base associativista e cooperativista, voltada para a 
produção, consumo e comercialização de bens e serviços, de modo autogerido, tendo como finalidade a 
reprodução ampliada da vida. Assim, nesta economia, o trabalho se transforma num meio de libertação 
humana dentro de um processo de democratização econômica, criando uma alternativa à dimensão 
alienante e assalariada das relações de produção. 

Além disso, a Economia Solidária possui uma finalidade multidimensional, isto é, que envolve a 
dimensão social, a econômica, a política, a ecológica e a cultural. Isto porque, além da visão econômica 
de geração de trabalho e renda, as experiências de Economia Solidária se projetam no espaço público 
no qual estão inseridas, tendo como perspectiva a construção de um ambiente socialmente justo e 
sustentável. Vale ressaltar que a Economia Solidária não se confunde com o chamado "Terceiro Setor" 
que substitui o Estado nas suas obrigações legais e inibe a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores 
enquanto sujeitos protagonistas de direitos. A Economia Solidária reafirma, assim, a emergência de 
atores sociais, ou seja, a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores como sujeitos históricos. 

A economia solidária é um modo específico de organização de atividades econômicas. Ela se caracteriza 
pela autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento e pela igualdade entre os 
seus membros. 

Se o empreendimento solidário for de produção, o seu capital será constituído por cotas, distribuídas 
por igual entre todos os membros, que desta forma, são sócios do empreendimento. O princípio geral 
da autogestão é que “todos os que trabalham são donos do empreendimento e todos os que são donos 
trabalham no empreendimento”. 

Se o empreendimento solidário for de consumo, o seu capital será também constituído por cotas, 
distribuídas por igual entre todos os membros, que assim se tornam sócios do empreendimento. Neste 
caso, o princípio geral da autogestão é que “todos os que consomem são donos do empreendimento e 
todos os que são donos consomem no empreendimento”. 

São exemplos de empreendimentos solidários produtivos: associações ou cooperativas agropecuárias, 
industriais, de transporte, de educação escolar, de hotelaria, entre outros. Exemplos de 
empreendimentos solidários de consumo são: cooperativas de consumo, habitacionais, de crédito e 
mútuas de seguros gerais, de seguro de saúde, clubes de troca, etc. 

A administração de um empreendimento é coletiva e democrática. Todas as decisões mais importantes 
são tomadas em assembléias de sócios, em que vigora o princípio “cada cabeça um voto”. Se dirigentes 
são necessários eles são eleitos pelos sócios e podem ter seu mandato revogado por eles, no caso do 
desempenho do dirigente for considerado não-aceitável por uma maioria dos membros. (SENAES, 
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2006) 

A economia solidária propõe a derrubada do paradigma onde a produção tem como objetivo o 
enriquecimento, para o surgimento de um novo paradigma onde o objetivo produtivo seja viver. Ela 
surge da prática e não da teoria com isso sua definição mais específica varia caso a caso. Se houvesse um 
esforço em se definir apenas uma economia solidária, este trabalho apenas serviria para fechar as 
perspectivas de um sistema com uma amplitude insondável. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIAS UTILIZADAS EM PESQUISAS SOBRE EMANCIPAÇÃO SOCIAL 

O escopo metodológico utilizado neste trabalho tem base em outros trabalhos8 sobre organização 
popular, desenvolvimento local e economia solidária. Porém, tais trabalhos têm como centro de análise 
pontos divergentes aos do atual trabalho, o que implicou na adaptação de tais metodologias. 

Procurou-se estudar projetos que tivessem a emancipação social como tema principal ou transversal à 
pesquisa. Poucos trabalhos foram encontrados e, dando ênfase à afirmação da Revisão de Literatura, os 
trabalhos de grande relevância passam todos por Boaventura de Sousa Santos, e por sua coletânea 
Reinventar a Emancipação Social: Para Novos Manifestos, que conta com diversos estudos de caso. 
Assim, junto aos estudos de caso presentes em seus livros, foram consideradas as metodologias 
propostas por Brandão (1985) e Malinowski (1997), mesmo porque tais estudos de caso utilizam em 
boa parte metodologias destes autores ou similares as deles. 

O modelo da pesquisa realizada por Gonçalves (2006) se aproxima, de maneira significativa, ao modelo 
do atual trabalho, mesmo que este, diferentemente do presente estudo, não tenha utilizado diário de 
campo em sua pesquisa. Gonçalves indica que aproximações etnográficas devem envolver a realização 
de entrevistas qualitativas, aplicação de questionários com perguntas fechadas, coleta de dados 
quantitativos, conversas informais, observação in loco e participante. 

Critérios como gênero, renda, nível de escolaridade, faixa etária, visão dos problemas locais, 
interpretação do termo “solidariedade” e relações diversas entre os membros da comunidade, foram os 
mais destacados na análise da autora. Entretanto, devido à centralização do trabalho proposto na 
existência ou não de um processo de emancipação social, outros diversos pontos foram adicionados 
como centrais às entrevistas e questionários9. 

3.2 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Foram utilizadas, para o levantamento, as abordagens quantitativa e qualitativa. O levantamento 
quantitativo permitiu, com utilização de questionários semi-estruturados, obter informações gerais sobre 
gênero, faixa etária, renda dos moradores, produção e comercialização das cooperativas. Por meio de 
procedimento quantitativo houve a tentativa de levantamento de dados referentes a nível sócio-
econômico nas diversas fases da história do empreendimento e do bairro, porém com poucos 
resultados. 

A abordagem qualitativa se baseou na “investigação-ação”, envolvendo entrevistas informais, diário de 
campo e observação livre a respeito da comunidade do bairro Jardim dos Lírios. As entrevistas foram 
feitas com agentes envolvidos, em especial lideranças – mas não só – da favela e do bairro Jardim dos 

                                                      

8 Principalmente nos trabalhos de GONÇALVES (2006), ALCANTARA (2006) e ROSENFIELD (2006). 
9 Todos os pontos principais das análises de campo se encontram no tópico 3.2.3 – Questionários e Entrevistas. 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 15



Um estudo a respeito de organização popular, gestão pública e emancipação social 

Lírios, de tal forma que estes fizeram papel de informantes para a indicação de outros agentes que 
poderiam fornecer dados significativos a respeito da história do empreendimento, e também o ponto de 
vista dos moradores. Entrevistas associadas a análises de documentos foram feitas para levantamentos 
relativos a outras entidades e órgãos envolvidos (secretarias municipais, ONGs e outras). 

Como ocorre em pesquisas de campo qualitativas, a intenção não é a de seguir uma estrutura rígida dos 
parâmetros a serem observados, mas sim redirecioná-los quando isto se mostrar necessário de acordo 
com a reação da própria comunidade. Num primeiro momento, as dúvidas a serem sanadas 
relacionavam-se com o envolvimento dos moradores no processo, com as dificuldades encontradas e as 
mudanças que ocorreram durante a urbanização. 

O sistema de obtenção de informantes funcionou em modo de rede. O agente que tinha as maiores características de 
liderança (visibilidade, respeito dos moradores, cargo em associação comunitária local, etc.) no bairro era fonte de 
informação primária e indicava outros nomes, e assim consecutivamente, até a obtenção de dados suficientes para evitar o 
vício da informação. Algumas entrevistas/conversas foram gravadas, e comparadas entre si com os registros da Prefeitura 
Municipal de Americana, que já realizou levantamentos na área em questão, para que fosse garantida a veracidade das 
informações. 

Podem-se distinguir claramente, por mais inter-relacionadas que sejam, três esferas da metodologia que 
merecem ser descritas de maneira mais pontual. 

3.2.1 Investigação Ação 
Para Brandão “durante anos aprendemos que boa parte de uma metodologia científica adequada serve 
para proteger o sujeito de si próprio, de sua própria pessoa, ou seja: de sua subjetividade. Que entre 
quem pesquisa e quem é pesquisado não exista senão uma proximidade policiada entre o método (o 
sujeito dissolvido em ciência) e o objeto (outro sujeito dissolvido em dado)” (Brandão, 1985: 7). Como 
contrapartida a tal emprego da metodologia, “surge o conceito de investigação ação que se ergue, no 
campo da sociologia, como reação aos paradigmas predominantes nas ciências sociais, propondo 
caminhos alternativos de ação” (Brandão, 1985: 23). Dessa maneira, tentando diminuir este afastamento 
entre o pesquisador e a comunidade estudada, o principio de “Pesquisa Participante” ou “Investigação 
Ação” foi um guia na realização deste trabalho.  

Outro motivo para a utilização da “Pesquisa Participante” é que “diante da existência de paradigmas 
científicos que servem aos interesses dos grupos social e economicamente dominantes, torna-se 
necessário contrapor paradigmas alternativos construídos a partir de uma aproximação aos setores 
populares e ás suas organizações de base, com o intuito entender de dentro a versão de sua própria 
ciência prática e de sua reprimida extensão cultural, e buscar formas de incorporá-las às necessidades 
coletivas mais gerais sem fazer com que percam sua identidade e sabor específicos” (Brandão, 1985: 24). 
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Para Brandão, a investigação-ação parte de alguns princípios como: 

1. “explicação de uma intencionalidade política e uma opção de trabalho junto aos grupos mais 
relegados da sociedade; 

2. integração de investigação, educação e participação social como momentos de um processo 
centrado na análise daquelas contradições que mostram com maior clareza os determinantes 
estruturais da realidade vivida e enfrentada como objeto de estudo; 

3. incorporação dos setores populares como atores de um processo de conhecimento, onde os 
problemas se definem em função de uma realidade concreta e compartilhada, cabendo aos 
grupos decidir a programação do estudo e as formas de encará-la; 

4. sustentação das atividades de investigação e ação educativa sobre uma base (ou grupo) 
organizada de sorte que esta atividade não culmine em uma resposta de ordem teórica, mas na 
geração de propostas de ação expressadas em uma perspectiva de mudança social” (Brandão, 
1985: 17). 

3.2.2 Aproximação Etnográfica 
Os trabalhos de Bronislaw Malinowski (1977), nos arquipélagos da Nova Guiné, trouxeram experiências 
para a publicação de seu livro, em 1922, Argonautas do Pacífico Ocidental - uma etnografia sobre a vida 
das sociedades indígenas locais. Até então, o ofício de antropólogo ainda não tinha sido muito bem 
definido e a maioria dos praticantes da antropologia era formada por intelectuais que escreviam sobre 
povos com os quais raramente tinham contato. Suas descrições eram baseadas em informações nem 
sempre confiáveis dos viajantes, missionários e administradores coloniais.  

Malinowski refutou essa “antropologia de gabinete” ao escrever sobre os dados coletados pessoalmente, 
e, a partir das suas experiências, desenvolveu um método de trabalho de campo que expôs na 
introdução de sua obra sobre o Pacífico Sul. 

O Antropólogo deveria passar longos períodos de convivência com os grupos estudados - se possível 
morar nas proximidades de suas casas -, acompanhar de perto suas atividade diárias, desde as mais 
triviais até as mais solenes, aprender a língua nativa evitando intérpretes tendenciosos, enfim, absorver 
os valores e sentimentos do grupo observando cuidadosamente o que as pessoas fazem e dizem 
(Malinowski, 1977). Esta metodologia do despojamento dos valores particulares e da inserção de novas 
visões, conhecida como "observação participante". 

Em 1967, o diário íntimo de Malinowski foi publicado (Malinowski, 1997) e uma face desconhecida de 
seu trabalho antropológico revelou-se de forma chocante.  As cadernetas que deram origem ao Diário 
foram encontradas entre os pertences de Malinowski após sua morte, em 1942. Escritas em polonês, 
abrangem dois períodos do trabalho de campo do autor no Pacífico Sul: de setembro de 1914 a agosto 
de 1915, na região de Mailu, e de outubro de 1917 a julho de 1918, nas Ilhas Trobriand, totalizando 19 
meses. 
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A publicação do Diário, ao permitir que o leitor acompanhasse Malinowski por meio de seus relatos 
cotidianos feitos de forma pessoal e sem subterfúgios de retórica, revelou que diferente do 
demonstrado na publicação Os Argonautas do Pacífico Sul, o trabalho do antropólogo foi mais difícil 
que o imaginado, e suas opiniões soavam bem mais agrassivas, em muitos casos, para com as 
experiências que este vivenciava junto aos índios. Se a convivência prolongada entre os nativos assumiu 
uma feição idílica nos Argonautas, no Diário, ao lado desse idílio, vê-se um Malinowski freqüentemente 
mal-humorado, enfurecido com os nativos (Malinowski, 1997 - 70, 83, 104, 201), ansiando por regressar 
a seu pais (Malinowski, 1997 - 100) e reclamando do desconforto daquela vida entre pulgas, mosquitos, 
fumaça, porcos e crianças barulhentas (Malinowski, 1977 - 89)10. 

Mesmo não se tratando de um trabalho de pura antropologia, foi necessária uma aproximação 
etnográfica, que se realizou com base em diários de campo que proporcionaram, em primeira análise, 
registros da aproximação, vivência, comportamentos e relações implícitas à comunidade, e, em segunda 
análise, a mediação entre pensamentos particulares e análises reais sobre o ocorrido na comunidade. Tal 
contribuição trazida por Malinowski destaca dois elementos metodologicamente relevantes em 
aproximação etnográfica. Um refere-se à necessária aproximação entre pesquisador e comunidade, o 
que era ausente até então. O outro se trata da falta de neutralidade implícita nas relações humanas, o 
que deve ser observado pela ética dos pesquisadores. O diário serviu para melhor visualizar o viés das 
análises realizadas, tornando o trabalho final mais confiável e preciso.  

3.2.3 Questionários e Entrevistas 
Os questionários foram aplicados em 189 famílias residentes no bairro, enquanto a entrevista se limitou 
a 26 agentes da comunidade. A vivência foi realizada, assim como a coleta de dados, entre julho de 2005 
e dezembro de 2006. Tanto os questionários, quanto as entrevistas, forneceram dados quantitativos e 
qualitativos. O questionário teve elaboração própria, porém sua aplicação se deu com a ajuda de 
terceiros. Seguem os principais pontos que guiaram as entrevistas, e as principais informações obtidas 
com os questionários: 

• Nome do entrevistado; 

• Endereço do entrevistado; 

• Data do encontro; 

• Número de moradores na residência; 

• Renda média familiar; 

• Participação junto às cooperativas; 

                                                      

10 Esta análise se baseou também, na análise de SILVA (2006), sobre o livro Um Diário no Sentido Estrito do 
Termo. 
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• Possíveis melhoras econômico-sociais notadas pelo entrevistado; 

• Participação em algum movimento político; 

• Tempo que mora no bairro; 

• Se presenciou a mudança de favela para bairro; 

• Participação dos mutirões para construção; 

• Possíveis melhorias notadas no ambiente; 

• Listagem dos maiores problemas no bairro, segundo o entrevistado; 

• Região de origem; 

• Motivo pelo qual chegou ao bairro; 

• Nível de escolaridade; 

• Índice de crianças que freqüentam a escola; 

• Opinião sobre o bairro; 

• Opinião sobre governo municipal; 

• Opinião sobre governo estadual; 

• Opinião sobre governo federal; 

• Capacidade de Leitura; 

• Hábito de ler jornais, livros e outros tipos de leitura; 

• Existência de eletrodomésticos na residência; 

• Posse de veículo motorizado; 

• Acesso a telefone; 

• Religião do entrevistado; 

• Freqüência com que vai ao templo de sua religião; 

• Como se considera, em nível de religiosidade; 
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• Como o entrevistado vê a segurança no bairro; 

• Identificação de grupo discriminado no bairro; 

• Identificação de problemas familiares na comunidade; 

• Identificação de problemas familiares com o entrevistado; 

• Existência de poderes paralelos no bairro; 

• Área profissional em que atua; 

• Contentamento com a área em que atua; 

• Conhecimento sobre o conceito de economia solidária. 
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4 RESULTADOS  

4.1 HISTÓRICO DO BAIRRO 

Para tornar mais claro o histórico levantado sobre o bairro, as etapas do processo de urbanização foram 
divididas. Priorizou-se uma divisão não arbitrária, com a finalidade de encontrar, na determinação de 
cada etapa, indícios de renovação e de mudanças ocorridas. 

A determinação correta das datas de início e fim de cada etapa não foram precisamente identificados, 
ficando, então, este ponto de fora desta análise. 

4.1.1 O Início 
Numa das áreas periféricas do município de Americana formou-se a favela Vila Mathiense, onde hoje se 
encontra o Bairro Jardim dos Lírios. Segundo informações verificadas a respeito da formação da favela 
Vila Mathiense, ao longo da pesquisa, pode-se concluir que existe uma relação entre um grande 
aumento populacional da favela e a instalação da Cadeia Pública de Sumaré, dada a proximidade entre 
os dois municípios. Tal cadeia foi desativada em 2005 por problemas regionais ligados à penitenciária, 
porém devido à estabilização de várias famílias, e como muitos dos detidos foram liberados por cumprir 
sua pena, a desativação da cadeia e a transferência dos presos encarcerados na mesma, não geraram 
impacto significativo sobre a população do então Bairro Jardim dos Lírios. 

A área da favela era propriedade privada e uma longa negociação ocorreu nos anos de 1988 e 1989, 
entre o proprietário e a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana (SDHU), que 
planejava uma reforma local. Foi estabelecido um acordo em que o proprietário poderia trocar toda a 
área que detinha como sua propriedade por alguns terrenos da mesma, após um loteamento – que 
agrega muito valor à terra – feito pela prefeitura. Com a posse então transferida para o município, os 
moradores da favela, incentivados por setores do poder público municipal, principalmente pela SDHU, 
uniram-se para construir suas próprias casas por meio de mutirões. Considera-se como ponto negativo 
o fato da iniciativa partir da prefeitura e não da própria população local. Tal análise parte de algumas 
observações feitas neste e em outros casos de organizações populares. Se existe uma predisposição 
própria inicial, que é tida como principio do cooperativismo, esta garante melhores resultados, pois se 
verifica que um menor número de desistências são encontradas nestas condições. Constata-se também 
um certo senso de dependência criado com tal incentivo. Este senso faz que o incentivado não acredite 
na sua atuação e potencial na ausência do incentivador, mesmo que este tenha um papel secundário. 
Essa questão será abordada com maior profundidade no tópico destinado à organização popular e 
emancipação social. 

A Prefeitura comprou material de construção, porém – como não se encontrava bem financeiramente – 
apenas o suficiente para a construção de módulos habitacionais, que caracterizam apenas parte da 
residência. Todos os módulos foram construídos por todas as famílias envolvidas, sem que nenhuma 
soubesse qual viria a ser o seu próprio módulo residencial, com o objetivo de que se dedicassem 
igualitariamente na construção de todas as casas. 
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Para a distribuição é usado o princípio do trabalho acumulado. Todos que trabalham no mutirão 
arquivam suas horas de serviço prestado para criar um banco de horas. Aqueles que têm mais horas de 
trabalho acumuladas poderão escolher primeiro quais serão suas residências e, assim, do primeiro 
colocado até o último as habitações são distribuídas. 

Quando do início da iniciativa, nem todas as famílias residentes na favela se interessaram em aderir ao 
projeto, com dúvidas a respeito dos seus resultados. Assim, verificou-se que poucos efetivamente se 
engajaram num primeiro momento, porém a participação foi cresceu gradativamente nas etapas 
subseqüentes do projeto.  

4.1.2 O Crescimento 
Com a transferência das famílias, dos barracos para os módulos, uma área do terreno da favela pôde ser 
preparada para uma segunda etapa do empreendimento. Áreas novas para a expansão do 
empreendimento só são liberadas depois de concluídas as construções da área anterior, já que dessa 
maneira os moradores podem se transferir dos barracos para as novas residências. Liberados, os 
barracos dão lugar à próxima área a ser limpa e planejada para a construção. Devido ao considerável 
sucesso da primeira etapa, a segunda passou a deter maior credibilidade, e assim mais investimentos 
foram destinados ao projeto, bem como um financiamento da prefeitura, o que, novamente em 
mutirões, implicou na construção civil.  

A primeira etapa do projeto foi bem sucedida, opinião compartilhada com a comunidade, pois, apesar 
de alguns problemas da própria organização e inexperiência dos incentivadores, todos os objetivos 
propostos foram atingidos. Nota-se ainda que o êxito dessa etapa gerou um sentimento de esperança 
com relação ao futuro do empreendimento, fazendo com que a nova etapa envolvesse mais famílias, 
que passaram a  se sentir mais interessadas e comprometidas com a construção. 

Diferente da primeira etapa, onde apenas módulos foram construídos, desta vez as estruturas das casas 
foram feitas por completo, deixando apenas o acabamento (argamassa, pintura e outros adereços 
decorativos) para o próprio morador. Tudo indica que esta fase também teve sucesso, pois as metas 
foram cumpridas, com menos problemas que na etapa anterior, e o processo teve continuação. 

4.1.3 O Nascimento do Bairro 
Novas áreas foram, então, disponibilizadas na favela para que a terceira etapa viesse a ocorrer. Um 
empréstimo na Caixa Econômica Federal foi feito pela prefeitura, em nome da mesma, viabilizando a 
nova etapa. A Caixa Econômica Federal, instituição estatal financeira brasileira, tem como uma de suas 
funções a oferta de crédito para empreendimentos que visam ao desenvolvimento sócio-econômico 
nacional. Entretanto, até então, tinha se negado a financiar as atividades da favela Vila Mathiense por 
não visualizar resultados significativos. Dada uma boa visão de política de longo prazo, a Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano do município convidou em diversos momentos, desde a 
primeira etapa da urbanização do bairro, representantes legais da Caixa Econômica Federal a visitarem o 
empreendimento, o que levou ao reconhecimento da capacidade deste como meio de desenvolvimento 
regional, e consequentemente à liberação de uma linha de credito para a execução da terceira etapa. 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 22



Um estudo a respeito de organização popular, gestão pública e emancipação social 

Até o momento, conclui-se que a terceira etapa tem sido mais abrangente e bem sucedida. As casas são 
construídas até seu acabamento e já é verificado o início de formas cooperativadas de investimentos em 
infra-estrutura. Dado o término da construção, ao invés de recorrerem ao setor publico por redes de 
água, luz e esgoto, utilizaram dinheiro próprio, coletivamente, para pagar pelo serviço, garantindo 
rapidez no processo e qualidade na instalação do mesmo.  

Por pressões da comunidade e pela necessidade da expansão da rede de educação pública municipal, os 
moradores, com material de construção da prefeitura, ergueram as estruturas para uma escola, ponto 
este muito positivo, pois analisando sob uma perspectiva institucionalista, uma escola no bairro traz 
oportunidades de um futuro social mais próspero para as crianças ali presentes11. É também notada 
uma maior identificação dos moradores com seu bairro e um orgulho emergente por não mais morar 
numa favela. 

Neste marco – o do surgimento de iniciativa popular de organização –, começamos a notar traços de 
uma possível dinamização do processo de emancipação social. Esse aspecto foi considerado na análise 
sobre o desenvolvimento emancipatório real e sua comparação com a dependência de atitudes 
assistencialistas por parte da prefeitura e fontes financiadoras. 

4.1.4 Novos Desafios 
Com mais famílias transferidas para suas casas, mais áreas foram liberadas para a execução da quarta 
etapa. Desta vez os moradores organizaram-se em uma cooperativa de construção civil denominada 
Cooperativa Nacional da Habitação e Construção (Coperteto). A formalização da organização popular 
mostra que existem avanços existentes no processo emancipatório desta etapa. 

A Coperteto surgiu em outro bairro de Americana, ligada ao movimento que luta pelo direito a 
habitação, garantido na constituição brasileira. O movimento em Americana é coordenado pela 
Associação dos Sem Teto de Americana (ASTA). 

Pouco depois da adesão do bairro Jardim dos Lírios, este se tornou o maior segmento da cooperativa e 
trouxe visibilidade à mesma, a qual, até então, tinha pouca importância no município. Com a adesão do 
bairro, a cooperativa passa a vincular-se à Secretaria de Habitação de Americana, tornando-se um dos 
seus braços que trabalhariam para o desenvolvimento social do Município12. 

Pela primeira vez não houve intervenção da prefeitura na aquisição do material para a construção, outra 
evidência do avanço no processo de emancipação. Os moradores buscaram diretamente o 
financiamento na Caixa Econômica Federal, onde conseguiram empréstimos individuais em nome dos 
moradores para que assim, iniciassem as obras da nova área. Pelas entrevistas, percebe-se que a partir 
deste ponto são evidenciadas as vantagens competitivas do trabalho coletivo. Sozinhos não poderiam 
realizar nada, mas coletivamente sentiam que estavam crescendo, como grupo e como pessoas. Dessa 

                                                      

11 Para conclusões mais exatas, seria necessária a verificação de outras variáveis não observadas, estas por não 
formarem parte do objetivo central do trabalho, ou por impossibilidades diversas.    Uma pertinente variável para 
estudo seria a qualidade do ensino prestado pela escola. 
12 Mais detalhes no tópico sobre as cooperativas. 
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maneira, o bairro começa a se tornar solo fértil para empreendimentos populares e solidários. 

Esta nova área era considerada a mais nobre do bairro por fazer divisa com uma das avenidas do bairro 
Cidade Jardim13. Como muitos gostariam de morar ali, optou-se pela construção de prédios residenciais. 
A prefeitura cedeu profissionais do ramo da construção civil, que transmitiram aos trabalhadores deste 
mutirão os conhecimentos técnicos para a construção de um prédio, o que envolve maior complexidade 
comparada à construção de uma casa. Tudo ocorreu como o planejado e agora o bairro conta com um 
prédio residencial. 

Em reunião, os moradores levantaram a necessidade por um espaço destinado ao lazer da comunidade e 
assim, novamente em mutirão, construíram uma quadra poli esportiva, próximo ao residencial.  

A construção do residencial e da quadra foi além de um desafio, o maior empreendimento da 
comunidade. A partir da foto-interpretação14 e vivência no local, verificou-se resultados positivos e 
maior estruturação do bairro advindos das construções. A atuante capacidade de propor e aceitar novas 
idéias, bem como parte da atenção dos moradores voltada para o lazer, evidenciaram uma mudança e 
flexibilidade da estrutura social na comunidade.   

4.1.5 Cooperativismo 
Todas as áreas de propriedade da prefeitura foram urbanizadas, porém, muitos barracos ainda existiam 
nas proximidades do bairro. Os moradores, juntos à prefeitura, questionaram a possibilidade de se 
iniciar um novo empreendimento em uma área ainda sem construções, porém os lotes dessa área 
pertenciam ao antigo proprietário de toda a favela. Tais lotes foram usados como pagamento em seu 
acordo com a prefeitura.  

Nesta nova fase, uma quinta etapa, a Coperteto comprou, então, as áreas remanescentes do bairro, para 
assim construir a penúltima área, segundo o loteamento da prefeitura. Além de pagar pela área, após a 
construção, a Coperteto investiu em infra-estrutura para os serviços de água e energia. 

Nessa fase observa-se com destaque o surgimento da Cooperativa de Coleta e Processamento de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Cooperlírios), entidade de extrema importância para o Bairro. 

É importante salientar a evidente evolução que a Coperteto trouxe à construção de habitações 
populares. Quando as casas são construídas pela prefeitura, ou quando o material é cedido pela mesma, 
tem-se uma padronização de elementos e uma qualidade de materiais que não é definida pela vontade 
dos futuros proprietários das casas. Com a cooperativa, os moradores passaram a escolher seu próprio 
material e a negociar com seus fornecedores, procurando melhores custos e qualidade.  

Analisando-se os avanços referentes a cada etapa, pode-se identificar um grande progresso na 
emancipação organizacional e que, a partir de então, a Coperteto se tornou independente da Prefeitura 
Municipal de Americana, sustentando-se com sua própria infra-estrutura. 
                                                      

13 Bairro de classe média baixa com uma avenida que dá acesso direto à região central da cidade.
14 Foram analisadas fotos aéreas de diversas fases do empreendimento. 
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4.1.6 A Finalização do Processo 
Como última fase do processo de urbanização, tem-se a construção da última área do bairro, que está 
ocorrendo neste momento, e que tem previsão de termino para julho de 2007. Desta maneira com o 
encerramento deste mutirão o bairro jardim dos lírios já não possuirá barracos localizados em sua área.  

Vivenciar parte dos mutirões e as condições sócio-econômicas dos moradores dos últimos barracos 
ajudou na confecção de uma conclusão de projeto mais aprofundada. Isso porque se pode ver na 
pratica a dinâmica dos mutirões e porque se tornou fácil separar, para uma análise a parte, os moradores 
que ainda estão nos barracos dos moradores que já possuem habitação própria. Os trabalhos estão 
adiantados, quando comparados ao planejamento inicial, indicando que provavelmente não terão 
grandes desafios para encerrar o empreendimento.  

4.1.7 Desdobramentos 
Os desdobramentos do processo de organização popular do bairro Jardim dos Lírios são vários. O de 
maior destaque, que se tornou um centro social dentro do bairro, é a Cooperativa de Coleta e 
Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Cooperlírios), onde muitos moradores 
trabalham. Além de ser um referencial, é um dos únicos pontos onde a prefeitura municipal ainda atua 
fortemente, estabelecendo a ligação entre o bairro e os poderes públicos. 

Uma nova cooperativa de costura industrial está em estudo para ser fundada no bairro. Esta seria 
formada com um investimento da própria Coperteto com a utilização de sobras existentes nos trabalhos 
realizados no bairro. Pensam em iniciar em 2007 a compra dos equipamentos e o treinamento das 
mulheres que vão a trabalhar na cooperativa. 

Em agosto de 2005 foi criada uma cooperativa de profissionais que passou a funcionar dentro da 
Coperteto. Esta nova cooperativa é formada por engenheiros, arquitetos e outros profissionais, antes 
desempregados, que viram no crescimento dos empreendimentos da Coperteto uma oportunidade de se 
re-inserirem no mercado formal. A partir de então, estes darão assistência profissional aos cooperados 
em geral. 

Outras áreas de Americana estão se juntando à Coperteto, que está loteando áreas para seus 
cooperados, serviço antes apenas prestado por pessoas com grande capital, devido ao investimento que 
exige. 

Uma associação comunitária foi criada organizando as discussões e demandas político-sociais existentes 
e aumentando a atuação dos moradores nas discussões municipais, estaduais e nacionais. 

Em 2003, a Coperteto foi convidada a participar da 5a Bienal Internacional de Arquitetura, realizada na 
cidade de São Paulo, devido à sua eficiência quanto ao tempo de construção e à boa qualidade de suas 
construções. A prefeitura, buscando aumentar a identificação dos jovens moradores com o bairro 
Jardim dos Lírios, levou-os a Bienal onde puderam ver o trabalho de seu bairro lado a lado com 
trabalhos do mundo todo. 
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4.2 QUESTÃO AMBIENTAL 

Segundo os dados coletados, é quase unânime entre os moradores a percepção de melhorias ambientais 
trazidas pelo empreendimento de urbanização.  

Antes da urbanização não existiam sistemas de esgoto e água na área, o que deteriorava de maneira 
significativa o ambiente. Os moradores da então favela Vila Mathiense destinavam uma área próxima a 
um córrego para suas necessidades fisiológicas, o que trazia implicações muito negativas tanto para a 
saúde dos moradores como ao meio ambiente. Atualmente, os moradores do bairro têm acesso aos 
sistemas de água e esgoto do município e, assim, não se encontram mais em situação de risco sanitário. 
A infra-estrutura sanitária é definida como obrigação do Estado, segundo a constituição brasileira, o que 
permite identificar tal conquista como um avanço significativo de inclusão social. O ganho ambiental foi 
responsável pelo crescente sentimento de inclusão dos moradores para com a cidade, pois, segundo 
afirmaram alguns dos moradores consultados, depois da implementação do sistema de saneamento 
básico, eram como qualquer morador da cidade. 

No município de Americana, em especial, o saneamento básico apresenta grande influência na qualidade 
ambiental. Mais de 90% de seu esgoto é tratado, o que ao final de 2007 pretende-se chegar a 100%, 
segundo seu Plano Diretor, diferentemente das cidades do entorno que tratam muito pouco ou nada de 
seus dejetos domésticos. 

A limpeza pública também passou a funcionar no bairro. Muitos dos moradores coletavam materiais 
recicláveis para revenda, o que ainda não era suficiente para deixar o bairro em condições adequadas de 
limpeza, já que os catadores apenas se interessam pelos materiais comercializáveis. Muita sujeira e lixo 
apresentavam-se próximos aos barracos e ao córrego, outro fator impactante à salubridade dos 
moradores e ao ambiente. Com o sistema de limpeza funcionando o bairro passou a ter os mesmos 
cuidados dos demais do município. Um ponto central da inserção deste sistema é a marca da presença 
da prefeitura na área da antiga favela. Antes abandonados da atenção dos poderes públicos, agora 
podiam ver os caminhões e os garis dos mesmos passarem pelas ruas executando a limpeza. 

A saída dos barracos e a construção das casas, somados aos sistemas de água, esgoto e limpeza pública 
levados ao bairro implicam, também, numa melhoria ambiental-estética significativa. Onde se 
observavam imagens de exclusão sócio-econômica, como barracos, lixo, esgoto a céu aberto, ruas 
desorganizadas, agora se lêem imagens de um bairro digno, que, apesar dos problemas, já não é o 
estereotipo de abandono. Esse ponto foi bastante relevante para a análise referente à emancipação já 
que o ambiente é um fator de partida muito importante quanto ao posicionamento dos indivíduos 
frente as suas decisões e suas reações frente às adversidades. A melhoria estética unida aos outros 
avanços apontados, passou a influenciar de maneira positiva o comportamento dos indivíduos da 
comunidade.  

O então secretário de habitação do município, Marco Antônio Alves Jorge, conhecido como Kim15, 
elaborou um projeto que utilizaria a energia solar para aquecer a água utilizada nas casas do bairro. A 
                                                      

15 Kim é um homem muito conhecido e respeitado pela comunidade. Muitos moradores vêem nele o êxito por 
saírem dos barracos. 
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aceitação da população foi muito grande e em pouco tempo quase todas as residências tinham um 
sistema de aquecimento de água a base de energia solar, construído com tecnologia alternativa de baixo 
custo. A utilização da energia solar é um ponto importante na questão ambiental, pois trata-se de uma 
tecnologia mais limpa, que gera menos externalidades negativas quando comparada às tecnologias com 
base em petrolíferos e hidroelétricas. Entretanto, sabe-se que a questão econômica foi o maior motivo 
de adesão da população, ou seja, a substituição do consumo de uma energia cara – a elétrica – por uma 
gratuita – a solar. Dessa maneira, a adoção de tal tecnologia não pode ser considerada preocupação 
ambiental, porém é verificado que a redução no custo de vida da população libera parte da renda antes 
comprometida com o gasto com energia. Ou seja, o uso da energia solar trouxe avanços no que cerne à 
emancipação econômica, pois muitos dos moradores são devedores dos setores privados e/ou públicos.  

O grupo Reciclar 2000 Regional: Nosso Futuro Sustentável (Reciclar) passou a atuar com a questão ambiental 
no bairro, fazendo uso da educação ambiental para crianças. Segundo o próprio grupo, os resultados 
foram mais que satisfatórios. O grupo trabalha a importância da reciclagem para o planeta. Como parte 
dos pais dessas crianças atua como catadores de materiais recicláveis, ao identificarem a importância da 
reciclagem, reconhecem o valor do trabalho de seus pais, valor este negado pela sociedade em geral. 

Alguns moradores sugeriram a adequação ambiental do bairro, como a reconstituição da Área de 
Preservação Permanente (APP). Segundo o Código Florestal Brasileiro, a APP para o córrego do bairro 
deveria abranger uma faixa de 30 metros a partir de cada margem do córrego a qual deve ser composta 
por vegetação nativa para garantir a perpetuação dos recursos hídricos locais. Existia uma hipótese de 
que a educação ambiental poderia estar ligada a esta atitude da comunidade, mas não foram obtidas 
informações que confirmassem esta hipótese. Mesmo que tal adequação ainda não tenha ocorrido, a 
simples proposta evidencia a importância que alguns dos moradores dão ao ambiente local por 
realmente valorizarem-no, e não em razão de questões diretamente e/ou indiretamente econômicas 
e/ou sociais16. A esta valorização relaciona-se a dinamização do processo de emancipatório, e é um dos 
pontos favoráveis mais notáveis do processo de urbanização ocorrido no bairro.   

Existem animais presentes no bairro como cavalos, vacas, porcos e galinhas, que sem o tratamento 
adequado podem trazer problemas de saúde aos moradores17, além de problemas ambientais à área. O 
Centro de Controle Zoonoses de Americana tenta solucionar o problema avaliando os animais e 
retirando do bairro os que se encontram doentes, porém há de falta cooperação dos seus donos que por 
vezes os escondem ou recusam aceitar que seus animais passem por exames. 

Para finalizar será descrito o impacto ambiental do maior empreendimento do bairro,– posto 
anteriormente ocupado pela Coperteto – a Cooperlírios, cooperativa de reciclagem que atua na coleta de 
toda cidade e não apenas no bairro. Isto faz com que parte da população da cidade vincule o bairro à 
reciclagem e, dessa maneira, o visualizem como proporcionador de melhores condições ambientais. 
Mesmo que outra porção os denomine como um bairro de classe baixa, é importante ressaltar que parte 

                                                      

16 Tal afirmação parte do fato de não se ter encontrado nenhuma vantagem deste caráter na reconstituição da 
APP, somente custos relacionados à compra de mudas e custos de oportunidade pela necessidade de trabalho a 
ser aplicada. 
17 Durante as entrevistas a maioria dos habitantes afirmou ter problemas de saúde. 
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significativa do lixo da cidade é trabalho da Cooperlírios e, assim, confere à cidade um impacto 
ambiental positivo.  

4.3 COOPERATIVAS 

Segundo alguns dos dados coletados, as cooperativas, direta e indiretamente, foram extremamente 
relevantes para o desenvolvimento dos empreendimentos. As análises apontam uma ascensão da renda 
média da população do bairro relacionada com a atuação das cooperativas. 

O movimento social da economia solidária passou a ser mais ativo na cidade, pois esta passou a ser 
convidada a participar de diversos eventos estaduais e nacionais em razão de um mapeamento feito pela 
Secretária Nacional da Economia Solidária18 que buscou por todo Brasil os empreendimentos 
solidários, criando uma rede entre os mesmos. A secretaria também buscou por gestores públicos 
ligados à economia solidária e avaliou seus trabalhos junto ás comunidades. No início de 2006, 
incentivada pelo poder público federal, a Câmara Municipal de Americana realizou a I Conferência 
Municipal de Economia Solidária, uma etapa preparatória à conferência estadual. 

Regularizando as condições de seus trabalhadores e gerando oportunidades de emprego em alguns 
setores, acredita-se que as cooperativas ajudaram na redução do desemprego19.  

4.3.1 Cooperativa Nacional da Habitação e Construção (Coperteto) 
Como exposto anteriormente, a Cooperativa Nacional de Habitação e Construção (Coperteto) foi 
fundada pela Associação dos Sem Teto de Americana, um grupo político que representa o movimento 
social das moradias no município. Com menos de dois anos, já recebeu a adesão do bairro Jardim dos 
Lírios, seu maior empreendimento. 

Atualmente registrada e funcionando regularmente, têm estatuto adequado às leis federais, estaduais e 
municipais. Conforme a tipologia de Rech, existem três tipos de cooperativas habitacionais. Um 
primeiro, é o das que são integradas por pessoas que se reúnem com o objetivo de, em mutirão, 
construir as casas para os seus sócios. Estas têm, em geral, duração determinada, isto é, duram apenas 
até todos terem sua casa. Os outros dois tipos são as cooperativas que são constituídas por grupos de 
profissionais que se dedicam à construção de casas para si e para o público em geral, e as que se 
dedicam ao financiamento da construção de casas, seja para sócios, seja para outras pessoas que a 
desejarem. Existem ainda alguns exemplos de cooperativas informais – não registradas – para a 
construção de casas em mutirão em periferias urbanas, especialmente em São Paulo (Rech, 2000: 42).  
Assim, com base nessa literatura, puderam se definir os critérios mais adequados para caracterizar a 
atuação da Coperteto no bairro20. Ela se enquadra no primeiro tipo citado e sua atuação no bairro tende 
                                                      

18 Órgão federal submisso ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
19 Mesmo sem uma análise econométrica adequada, a redução no desemprego tem implicações locais e 
irrelevantes, ao menos estatisticamente, no município como um todo.  
20 A Coperteto também atua em outros bairros do município de Americana, e sua atuação em outros municípios está em 
estudo.   
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a deixar de existir no final de 2007 ou início de 2008. Por ser uma cooperativa de habitação, ela não gera 
remuneração direta aos moradores do bairro. 

Ao observar as modificações do estatuto verifica-se que a proposta inicial da cooperativa era atender 
não somente o ramo residencial, mas também os ramos comercial e industrial. Posteriormente, esta 
proposta foi abdicada e a cooperativa passou, oficialmente, a dedicar-se ao mercado residencial. 

O estatuto da organização define que esta seja regida por uma diretoria e um regimento interno, que 
seria descrito a cada ano, porém, com mais de dez anos de atuação, a cooperativa ainda não possui 
regimento interno e não é possível identificar se em alguma ocasião já teve. 

A Coperteto atualmente trabalha em três áreas distintas: construção de moradias populares, mutirões e 
construção de casas para cooperados. 

No primeiro caso ela recebe o material da prefeitura e contrata pessoal para realizar as construções. Ela 
foi escolhida para realizar este serviço por alguns motivos – alegados pela prefeitura –, como boa 
qualidade do serviço, custo inferior, e por ser considerado um empreendimento solidário sem fins 
lucrativos, entre outros pontos menores. O fato é que a cooperativa se tornou um dos braços que 
realiza a política pública habitacional no município. A prefeitura, em 2005, apresentou esta relação com 
a entidade ao Ministério das Cidades como uma de política de Parceria Público-Privada (PPP) a ser 
mantida com a Coperteto, em busca de mais investimentos para a construção de moradias populares. 
Por entender que a cooperativa já possuía suporte e com o intuito de evitar que o dinheiro passasse por 
intermediários – para que não detivessem consigo parte do investimento federal – o município solicitou 
ao governo federal que os recursos fossem transferidos diretamente à Coperteto. O projeto foi 
aprovado e cerca de 70 casas foram construídas com o dinheiro do ministério. Como o sugerido, o 
dinheiro passou do governo para a cooperativa, e um segundo projeto vem sendo elaborado para o 
pedido de mais um financiamento federal. 

No segundo caso, o caso inicial de sua existência com a ASTA e o aplicado no bairro Jardim dos Lírios, 
são os mutirões comunitários que visam construir casas para os próprios trabalhadores. Normalmente 
este tipo de empreendimento é realizado por pessoas que possuem poder aquisitivo insuficiente para 
aquisição de casa própria, ou seja, indivíduos em situação de risco social. 

Na última modalidade de construção, a Coperteto atua loteando e construindo casas para seus 
cooperados. Essas construções se realizam por contratação de trabalhadores e não por mutirões, o que 
demonstra que os cooperados que optam por este tipo de empreendimento possuem uma renda 
superior, em média, aos que aderem ao sistema de mutirão. Mesmo que possuam renda superior, os 
cooperados deste sistema também se situam nas classes econômicas inferiores da sociedade, caso 
contrário, não necessitariam do serviço da Coperteto, cuja grande vantagem é o custo reduzido. 

A Coperteto é inovadora quanto à realização de loteamentos e lhe impuseram muita resistência quando 
se propôs a entrar nesta área. As barreiras que encontrou não puderam ser encontradas em literaturas 
econômicas sobre o assunto, pois são algo mais sutil – e em uma análise superficial, ilegais –, 
relacionadas à vínculos entre os poderes políticos e elites econômicas da região, e também entre os 
meios de comunicação de massa e as mesmas elites. Tais impedimentos poderiam ser tema de estudos, 
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de pesquisadores da área de barreiras de mercado. É inovadora, pois na região rompeu a especulação de 
terras, um mercado de investimento conhecido e tradicional. É muito comum que no interior paulista 
pessoas, com grande capital para investir, comprem grandes áreas de terra e aguardem que a 
urbanização chegue a esses lugares para que as loteiem e, dessa maneira, obtenham lucros. Este tipo de 
especulação eleva os valores das terras e as tornam escassas dificultando o acesso às mesmas, atingindo, 
principalmente, as classes mais pobres. Os diretores atuais da cooperativa afirmam que muitos dos 
cooperados receberam ameaças violentas, algumas até de morte, quando decidiram entrar no ramo do 
loteamento. Os mesmos alegam que vários empresários do ramo imobiliário de Americana entraram 
com processos na justiça buscando irregularidades no loteamento, o que não foi encontrado, sendo os 
ataques públicos freqüentes, o que dispersou muitos cooperados e fez com que alguns abandonassem o 
empreendimento no bairro e em outras áreas. O fato é que, pela primeira vez na historia da região, 
pessoas de baixo poder aquisitivo conseguiram comprar um gleba de terra e lotear terrenos, diminuindo 
cerca de 40%21 dos custos com terreno, para os futuros proprietários. 

Em cada uma das áreas de atuação, a cooperativa cria subgrupos independentes para facilitar a 
funcionalidade da democracia interna e para que cada cooperado só tenha acesso às decisões cabíveis à 
sua própria área. A Coperteto expandiu seus trabalhos em níveis significativos nos últimos anos, mas 
mesmo assim a demanda por seus serviços cresceu a níveis maiores fazendo com que hoje exista espera 
de pessoas interessadas em cooperar-se. A cooperativa tem sua sede no centro da cidade de Americana, 
o que confere maior visibilidade ao empreendimento. 

Seu trabalho e vínculo com o bairro Jardim dos Lírios esta por se encerrar, dado que todas as áreas 
disponíveis já foram construídas, como dito anteriormente. 

Em julho de 2006, a Coperteto participou com direito a dois delegados, ou seja, com direito a voto, da I 
Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada na capital do país, Brasília. Houve a 
oportunidade de acompanhá-la e julgou-se muito relevante sua participação, dada a importância do 
evento. Por ser um evento oficial do governo federal, inclusive com a participação do presidente da 
república, muitas metas e acordos foram firmados entre movimento social e poder público. 

4.3.1.1 A Cooperativa de Assessoria Técnica 
A existência da Coperteto propiciou o nascimento de mais uma cooperativa que ainda não está 
formalizada, mas já se encontra em funcionamento, sendo constituída por profissionais diversos que 
atuam no ramo da construção. São engenheiros, arquitetos e outros profissionais que se encontravam 
desempregados e decidiram que poderiam assessorar a Coperteto pelo bem dos dois lados. Enquanto 
são gerados novos postos de trabalho, a cooperativa se beneficia de uma melhoria na qualidade de seus 
trabalhos sem aumentar seus custos. 

Eles atuam assessorando em todas as áreas de negócio da cooperativa de habitação, nos mutirões, nas 
parcerias com a prefeitura e nas construções realizadas com o pagamento dos cooperados. 

                                                      

21 Estimativas da própria Coperteto. 
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4.3.1.2 A Possível Futura Cooperativa de Costura 
Como o empreendimento no bairro Jardim dos Lírios esta se encerrando e como os moradores 
possuem sobras em valor relevante com a cooperativa, os cooperados decidiram usa-las para a 
formação de uma nova cooperativa no bairro22.  As sobras, em uma cooperativa, são representadas pelo 
montante que foi acumulado com as mensalidades, mas que não foi usado, ou por abatimento de custos 
durante o ano contábil ou por super-estimativa de custos no planejamento econômico da cooperativa. 

O dinheiro será investido no treinamento de algumas mulheres do bairro e na compra de equipamentos 
para que se inicie uma cooperativa de costura industrial, que poderia vir a atender demandas de médio 
porte. Em Americana este é considerado um ramo promissor, pois a cidade é considerada grande 
produtora de tecidos e malharia do Brasil, fazendo parte do circuito do algodão orgânico nacional. O 
setor têxtil americanense passou por uma crise nos anos 80, quando ainda conhecida por Princesa 
Tecelã em razão do seu destaque no setor, com a invasão dos tecidos chineses ao país. Mesmo após a 
crise, continua sendo um dos maiores municípios produtores de tecido e roupas do país. 

Acredita-se que a cooperativa virá a nascer, porém sabe-se que é prematura qualquer previsão ou 
análise. 

4.3.2 Cooperativa de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis (Cooperlírios) 

Apesar do sucesso das construções e funcionamento eficiente dos mutirões, um novo problema vinha 
surgindo no bairro. Os indivíduos, mesmo sem renda, moravam em barracos e não tinham 
preocupações acerca das contas de água, luz, entre outras. Quando se mudaram para suas casas, todas 
estas novas responsabilidades financeiras se colocaram, porém seu nível de renda não havia ascendido 
para atender estas necessidades. A grande maioria dos moradores do bairro era desempregada ou 
formada por trabalhadores informais que coletavam recicláveis pela cidade para garantir alguma renda. 
Identificando este gargalo para o desenvolvimento do empreendimento, a secretaria municipal 
convocou uma assembléia de moradores para verificar de que maneira a renda dos indivíduos poderia 
ser estendida, já que a falta de qualquer ação implicaria no abandono das novas casas e retorno aos 
barracos.  

Na reunião, sob orientação do poder público, foi proposta e aceita a criação de uma cooperativa de 
coleta de recicláveis para formalizar o trabalho dos moradores que atuavam nesta área, e de novos 
interessados. A intenção era tornar o trabalho mais seguro físico e economicamente aos mesmos, 
fornecendo equipamentos adequados para a realização das atividades e, por meio da cooperativa, evitar 
atravessadores23 com o intuito de se obter um preço melhor na venda dos materiais. 

Dessa maneira se deu o início da Cooperativa de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis, denominada de Cooperlírios. Um dos problemas deste processo é que ele fere um dos 
                                                      

22 Sabe-se que a prefeitura incentivou os cooperados a utilizarem as sobras desta maneira, mas não se pode tirar 
destes a responsabilidade pela decisão. 
23 Os atravessadores caracterizam um problema muito grave para diversos grupos de catadores de recicláveis no 
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princípios do cooperativismo solidário que é participação por livre vontade e não por incentivo de 
terceiros. Este princípio, segundo experiências anteriores, análises e leituras passadas, prevê que quando 
os cooperados não se inserem em uma cooperativa por espontânea vontade podem não resistir às 
pressões e a possíveis momentos difíceis que a cooperativa possa vir a passar, fragilizando a mesma, que 
como qualquer empreendimento passa por dificuldades em seu início, passa por um período de 
estabilização. Entende-se, porém, que esta leitura do princípio é discutível. Hoje em dia a cooperativa 
esta formalizada e em funcionamento, porém possui problemas e necessidades de atualização em seu 
estatuto que, mais á frente podem lhe gerar problemas com a justiça.  

Quanto às cooperativas de trabalho, ainda segundo Rech, “essas são as que, com o grupo de 
trabalhadores associados, contratam serviços com outras empresas ou com terceiros. Seriam, em alguns 
casos, como que intermediárias na alocação de mão-de-obra especializada (tem-se um exemplo quando 
terceiros contratam a cooperativa para tratar da limpeza de um evento). Cada associado detém a 
propriedade individual dos meios de produção (como ferramentas de uso individual), podendo exercer 
posse coletiva dos meios pertencentes à cooperativa” (como sede, assistência técnica, CNPJ). A 
literatura a respeito mostra que “a experiência do cooperativismo de trabalho parece se consolidar 
principalmente nos momentos de crise econômica em que as possibilidades de emprego vão se 
esgotando. Para o Brasil, um país em crise social, que busca alternativas de construção econômica, o 
cooperativismo de trabalho poderia ser um importante instrumento de ação dos trabalhadores sem 
emprego, organizados autonomamente, em busca de melhor vida” (Rech, 2000: 44). 

No caso da Cooperlírios os únicos itens que não são coletivizados são os materiais coletados, todos os 
outros equipamentos são de posse da cooperativa e são utilizados pelos trabalhadores. 

Em seu estatuto a Cooperlírios possui algo que a diferencia de outras cooperativas e compromete sua 
autonomia, segundo a análise feita. Definido em seu estatuto, existe uma entidade chamada comissão de 
ética, que avalia o comportamento dos trabalhadores e define os comportamentos aceitáveis e não 
aceitáveis em momentos de trabalho, assim como outros pequenos pontos. O problema maior que se 
vê nesta comissão é que sua composição é de membros da SHDU, e definidos pela mesma. Segundo a 
secretaria isto é necessário, pois em quase sua totalidade os cooperados são indivíduos com pouca 
estrutura social e educacional, e mesmo que a diretoria seja formada por eles é necessário um 
acompanhamento paralelo da secretaria para garantir que a cooperativa continue com seus trabalhos. 
Eles alegam ainda que muitos dos cooperados têm problemas com álcool ou drogas e assim regras para 
evitar bebidas no trabalho ou que os cooperados fossem trabalhar embriagados se tornaram necessárias. 
Afirmam que desejam a autonomia da cooperativa, mas que esta não é uma realidade possível, no 
momento. Conforme as análises da vivência junto ao bairro, chega-se a uma conclusão próxima a da 
secretaria, verificando que de fato a comissão é o que sustenta a cooperativa em operação. 

Se pode, abstraindo boa parte da vivência, dividir os cooperados em dois grupos: os que ajudam a 
cooperativa e os que atrapalham o desenvolvimento da mesma. 

 

                                                                                                                                                                  

Brasil, pois exploram o trabalho dos mesmo. 
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No primeiro grupo vê-se trabalhadores que cumprem todas suas metas e são os grandes responsáveis 
por manter a cooperativa operando. Vão aos trabalhos onde são solicitados e garantem volume de 
recursos na cooperativa. Estes, infelizmente, são a minoria na cooperativa. Esta análise não pretende 
verificar os motivos sócio-psicológicos que os diferenciam, mas sim demonstrar que um grupo traz 
saúde para a cooperativa e outro prejudica a mesma, que no momento é o centro da análise. 

Este primeiro grupo conseguiu uma ascensão de renda significativa e atinge, em média mensal, um 
salário mínimo por mês, o que para eles era uma meta a ser atingida. No Brasil este salário esta em R$ 
350,00, o que e seria algo em torno de US$ 150,00. Segundo os dados coletados este grupo teve um 
crescimento médio de 35% em sua renda mensal. 

O grupo de cooperados que atrapalha o desenvolvimento da cooperativa apresentam diversas 
características negativas ao empreendimento. Não mantém compromissos, vão ao trabalho alcoolizados 
e querem adiantamento24 com freqüência o que causa conflitos com a diretoria. Certa vez a cooperativa 
fechou contrato com uma empresa produtora de papel que compraria todo seu material, pois queriam 
entrar no ramo de papéis reciclados. Este contrato com a empresa de papel foi conseguido pela SHDU, 
o que fortalece a impressão de que sem a mesma a cooperativa já estaria extinta. Porém o contrato não 
foi fechado porque boa parte dos cooperados não trabalham diariamente, e alguns ficam semanas sem 
comparecer à cooperativa. Dessa maneira o mínimo de material não pode ser atingido por mês, fazendo 
com que a empresa desistisse do contrato. 

Os trabalhadores “problema” da cooperativa mantém sua renda em uma média abaixo da renda do 
outro grupo. Não defende-se de maneira alguma que viver com renda baixa signifique algo negativo e 
tão pouco se acredita que a busca pelo enriquecimento é a resposta aos excluídos, o que critica-se é o 
descaso com a cooperativa que estes demonstram com seu comportamento.  

Todo ano, em meados de julho, no município de Americana ocorre a Festa do Peão de Boiadeiro de 
Americana, e neste último ano em torno de um milhão de pessoas passaram pelo evento25. A SHDU 
nos últimos cinco anos conseguiu fechar um contrato com os organizadores para que a Cooperlírios 
fosse à única responsável pela limpeza do evento, recebendo um pequeno pagamento e ficando com 
todo material coletado. 

Pelas verificações feitas, e segundo os assistentes sociais da prefeitura que formam a comissão de ética, 
a cooperativa sempre cumpriu seus deveres com o evento, o que é um indício de que a Cooperlírios 
possui capacidade para atuar em negócios maiores do que atua cotidianamente. Todos os cooperados 
sabem que a renda gerada na festa do peão é alta, chegando a significar 20% a 25% do rendimento 
anual da cooperativa, assim todos se interessem por trabalhar no evento. Quando negócios novos são 
propostos, mesmo que grandes, verificou-se que a maioria dos cooperados prefere não se dedicar, 
como se só optassem por trabalhos onde não existam dúvidas sobre os resultados. É algo entre falta de 

                                                      

24 Todos os cooperados recebem no final do mês por seu trabalho. A cooperativa não paga ao receber os 
materiais, pois os vende somente uma vez por mês, visando acumulá-los e dessa maneira conseguir um bom 
preço de venda. 
25 Dados da organização do evento. 
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empreendedorismo e visão negativa de fatos novos. Acredita-se que estes sejam sintomas de baixa auto-
estima e a conseqüente falta de confiança própria. 

A Cooperlírios possui uma sede no bairro Jardim dos Lírios onde os materiais e os equipamentos são 
guardados e onde funciona a área burocrática da cooperativa (área financeira e diretoria). Em outubro 
de 2006 a sede pegou fogo e muitos materiais, equipamentos e documentos foram perdidos. Além 
disso, a sede necessitará de uma reconstrução em boa parte de seu prédio para voltar a operar sem 
deficiências. Oficialmente foi registrado pelo corpo de bombeiros que o fogo veio de um terreno baldio 
vizinho, mas alguns cooperados acreditam que o incêndio não foi acidental. Segundo a legislação 
vigente o ocorrido é crime, pois é proibido atear fogo a terrenos, porém as forças policiais afirmam aos 
moradores que é inviável realizar uma investigação buscando o responsável, pois dificilmente este seria 
identificado. 

O Rotary Clube de Americana declarou que analisa a possibilidade de reconstruir a sede para a 
cooperativa, o que seria um projeto social da entidade. Até o final de 2006 nenhuma decisão foi 
anunciada. Sem esta ajuda o futuro da cooperativa se torna mais difícil, pois esta não possui recursos 
acumulados para financiar as obras necessárias. Em último caso se vê que mais uma vez a SHDU vai 
intervir para garantir a continuidade da cooperativa. 

A conclusão, depois do exposto, e de que diferente da Coperteto, que está estabilizada e bem-
estruturada, a Cooperlírios tem muitos desafios pela frente para responder para si própria se é um 
empreendimento sustentável – social e economicamente – ou não. 

4.4 O BAIRRO JARDIM DOS LÍRIOS HOJE 

Em conversas, entrevistas e questionários aplicados aos moradores não foi identificada muita 
dificuldade no envolvimento com a comunidade e muito poucos moradores se recusaram em ceder as 
informações solicitadas. 

O objetivo em nenhum momento, durante a coleta dos dados, foi analisá-los quantitativamente. Os 
dados quantitativos foram relevantes como informação complementar, já que a vivência foi suficiente 
para se obter um entendimento dos pontos que buscava-se visualizar durante o projeto. 

4.4.1 Características 
A maior parte dos moradores do bairro é do sexo feminino. O número de mulheres também prevalece 
no número de titulares das habitações. Não é só em número que as mulheres se mostram presentes, 
pois são também as que mais se envolvem nos mutirões de construção e nos órgãos de direção das 
entidades do bairro. Muitas mulheres são “chefe de família26”, ou seja, mulheres que com seu trabalho 
sustentam marido e filhos e outros agregados à residência. A renda não depende apenas da mulher, na 
maioria dos casos onde elas são as “chefes de familia”, mas as rendas dos outros integrantes da família 

                                                      

26 O termo família é usado para os moradores de cada habitação, ou seja, cada residência ou barraco abriga uma 
família. 
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são apenas complementares. 

Nos titulares verifica-se uma grande parte com faixa etária entre 31 (trinta e um) e 40 (quarenta) anos, 
tanto do sexo feminino quanto do masculino. Algo que surpreendeu foi o fato da maioria dos titulares 
definirem seu estado civil como solteiro, mesmo morando com parceiros. Muito poucos são realmente 
solteiros e vivem sem um cônjuge. Acredita-se que a religião é muito importante na determinação desta 
discrepância, pois eles apenas se consideram solteiros devido à ausência de um evento religioso que os 
una. 

Ao analisar a faixa etária dos moradores do bairro percebe-se que de maneira absoluta as crianças entre 
0 (zero) e 12 (doze) constituem o maior grupo de pessoas. Um bairro com muitos moradores nesta 
faixa etária requer mais escolas e locais para lazer que os demais. Não há assistência extra sendo dada, 
mesmo que notada a preocupação dos agentes da prefeitura que atuam no bairro com esta questão. 

As famílias têm em média sete membros, se considerados os agregados de cada residência. Os 
agregados geralmente são membros mais distantes na relação de parentesco com o titular da habitação, 
e que por algum motivo passaram a morar na residência. São os diversos laços familiares de avôs a 
cunhados e amigos. 

A renda média das famílias está entre 1 e 2 salários mínimos. Acredita-se que este valor possa estar 
minimamente subestimado, devido à tendência observada nos moradores, durante as coletas de dados, 
de não revelar dados financeiros com precisão. 

Muitos moradores participam de algum movimento social ou assistencial, e entre os grupos em que 
atuam se destacam, a Associação dos Moradores do Bairro Jardim dos Lírios, a Casa da Criança Dom 
Bosco e outros grupos de ação social ligados a núcleos religiosos. Os moradores do bairro participaram 
ativamente das duas edições da Conferência da Cidade de Americana27 sendo que na primeira, em 2005, 
foram responsáveis pela organização e execução de uma palestra, de uma das mesas de discussão. Um 
morador do bairro foi homenageado em 2005, pela Câmara Municipal de Americana, por seus serviços 
prestados a comunidade americanense. 

Metade da população alegou participar de algum programa ou projeto social do governo. Em sua 
maioria participam do programa bolsa família, recebendo ajuda financeira mensal do governo federal. 
Existem ainda projetos municipais e estaduais que beneficiam os moradores doando leite, alimentos e 
gás de cozinha, mas poucos fazem parte destes. 

Sobre a origem dos moradores, quase sua totalidade vieram do nordeste árido e semi-árido brasileiro, 
ou são filhos de nordestinos. Afirmam que vieram para o Estado de São Paulo em busca de 
oportunidades melhores de vida, dada as precárias condições de vida de regiões pobres, como o 
nordeste. Alguns se arrependem de ter vindo, e dizem que sua vida piorou após a migração. 

 
                                                      

27 A partir de 2004, o recém criado Ministério das Cidades do governo federal passou a orientar os municípios a 
realizarem anualmente uma conferência e assim criar um espaço para que a população manifestasse sua opinião.  
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O nível educacional é baixo e a maioria tem apenas o ensino fundamental incompleto. Metade dos 
moradores ainda estudam, contando as crianças. Os adultos que voltaram a estudar almejam condições 
melhores de vida. Alguns afirmam que só pararam de estudar por falta de oportunidade e não por 
escolha própria. Boa parte das crianças e adolescentes em idade escolar se encontram estudando, porém 
um número significativo ainda esta fora das escolas. Os três motivos principais para que eles estejam 
fora da escola são: a falta de vagas nas escolas mais próximas, falta de vontade de estudar e problemas 
de saúde. Como exemplo deste último, um garoto tinha frequentemente convulsões, o que lhe impedia 
de ir à escola. 

Muitos afirmam saberem ler, porém nota-se que poucos tem capacidade de realizar leituras de textos. A 
maioria apenas consegue ler placas, identificar nomes e letras, e realizar outras funções pequenas de 
leitura, o que é definido no Brasil como analfabetismo funcional. Para os que possuem capacidade de 
leitura de textos, as fontes da leitura são basicamente os jornais.  

Percebe-se que as famílias possuem eletrodomésticos diversos. Quase todas as famílias possuem fogão, 
geladeira e televisor. Alguns possuem microondas, aparelhos de vídeo e DVD, entre outros 
eletrodomésticos. De maneira geral se notou que os moradores dão um valor muito elevado a estes 
bens e possuem comportamentos consumistas, mesmo tendo renda baixa. Em alguns casos acredita-se 
que o dinheiro para a compra de eletrodomésticos e para manter um consumismo de refrigerantes e 
outros produtos industrializados, existe em detrimento de outras compras como a alimentação da 
família. A capacidade de poupar recursos financeiros é muito baixa, em geral na comunidade. 

Muito poucos possuem veículo próprio no bairro, e a posse de um significa ascensão social para a 
maioria dos moradores. Praticamente todos moradores tem acesso a telefone, pois existem telefones 
públicos no bairro. Alguns jovens têm conhecimentos de computador e internet, porém só possuem 
acesso em escolas e outras entidades públicas que oferecem à população acesso a informática. 

De maneira geral pode-se considerar que a religiosidade é bastante presente no bairro, mesmo que 
muitos se digam sem religião. Em sua maioria os moradores são seguidores da religião católica. Outro 
grande grupo presente no bairro são os protestantes, mas estes, diferente do grupo católico, se 
subdividem em diversas crenças. O subgrupo dos evangélicos, mesmo que também se subdivida em 
diferentes templos, é o mais relevante entre os protestantes. Considera-se incomum a rápida 
multiplicação dos templos protestantes no bairro.  

Sobre a profissão dos moradores constata-se que a maioria se encontra desempregada. Entre os que se 
possuem trabalho, a maioria está na informalidade, e dentre os poucos que possuem trabalho 
formalizado, boa parte trabalha na Cooperlírios. As profissões mais encontradas são todas de baixa 
especialização e formação, e consequentemente de baixa remuneração. São em sua maioria pedreiros, 
domésticas, diaristas, costureiras, ajudantes e empacotadores de supermercado. 
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Figura 4-1. Os tipos de trabalhos declarados pelos moradores 
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Fonte: gráfico criado a partir de dados coletados na pesquisa 

4.4.2 Mudanças e a Organização Popular 
Não há como negar que diversas mudanças sociais ocorreram no bairro durante seu processo de 

urbanização, porém o que se nota pela vivência e a opinião dos moradores se divergem em alguns 
pontos. Em sua maioria os moradores concordam que diversos avanços econômico-sociais foram 
notados, mas tendem a focalizar sua análise nos problemas não resolvidos e não nos solucionados. 
Percebe-se que este comportamento esta vinculado a um pensamento de dependência – principalmente 
relacionada ao governo municipal – e a uma crença de que quanto mais reclamarem, menos terão que 
fazer com sua própria força. Esta pode ser uma generalização injusta, pois realmente existem pessoas 
que fogem deste tipo de raciocínio, porém em boa parte dos moradores este comportamento esta 
presente. Este pensamento é de extrema relevância para frear o processo emancipatório, pois enquanto 
a população, em sua maioria, crer que as conquistas dependem primariamente de terceiros, não 
conseguirá se enxergar como um agente de mudanças. 

Nas tabelas seguintes – dois e três – expomos o que foi notado como opiniões que se destacam 
entre os moradores do bairro. Pontos positivos e negativos, e sua freqüência absoluta. 
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Tabla 4-1 Pontos negativos do bairro, segundo os moradores 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Tabla 4-2 Pontos positivos do bairro, segundo os moradores 

Pontos Positivos do Bairro Número de vezes citados 
Escolas 40 

Creches e EMEIs 16 
Não há pontos positivos 11 
Localização dos recursos 9 
Casa da Criança D. Bosco 8 

Transporte 8 
Posto de saúde 8 

Asfalto 8 
Não souberam informar 6 

Supermercado 4 
Tudo está bom 4 
Tranqüilidade 4 

Desempenho da SHDU no combate aos barracos 3 
Mutirão 3 

Solidariedade entre os moradores 2 
Mais acesso a serviços públicos 2 

Pontos negativos do bairro Número de vezes citados 
Falta de médico e mau atendimento nos postos médicos 74 

Lixo nas ruas 14 
Violência 9 

Animais peçonhentos 8 
Drogas 8 

Não tem pontos negativos 7 
Falta de posto policial 6 

Falta de lazer 6 
Falta de banco e lotéricas 5 

Falta e demora das ambulâncias 4 
Barracos 4 

Falta de vagas nas escolas 4 
Falta de vagas nas creches 3 

Falta de praças 3 
Falta de remédios no posto de saúde 3 

Falta de segurança 3 
Poucas linhas de ônibus 3 

Falta de asfalto na área provisória 2 
Falta de farmácia 24 horas 2 

Falta de projetos para jovens 2 
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Pontos Positivos do Bairro Número de vezes citados 
Proximidade com a família 2 

Convivência 2 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Ao se analisar estas opiniões, que foram identificadas durante a vivência, nota-se uma alta influência 
sentimental, pois é registrado que os depoimentos dos moradores mudavam muito quando seus 
humores também se alteravam. Ou seja, se pode identificar respostas que são mais frutos de raivas, 
alegrias e outros sentimentos, do que da reflexão do morador. Ressaltar que não existem pontos 
negativos ou positivos ou dizer que tudo é bom ou mal são os exemplos mais ilustrativos. Por mais que 
existam comportamentos bem interessantes de alguns moradores que de nada reclamam e condizem 
com qualquer lado de uma discussão ou de uma decisão comunitária, sabemos que existe uma 
consciência quase geral de que o bairro é uma evolução de situação se comparado à favela, e assim tem 
pontos positivos, porém seu desenvolvimento apresenta neste momento alguns problemas e desafios, 
ou seja, existem diversos pontos negativos. 

Nas tabelas quatro e cinco têm-se o mesmo levantamento das duas tabelas anteriores, porém com as 
opiniões sobre a cidade e relacionamento desta com o bairro. 

Tabla 4-3 Pontos negativos da cidade, segundo os moradores 

Pontos Negativos da Cidade Número de vezes citados 
Não tem pontos negativos 30 

Falta de empregos 9 
Mau atendimento no Hospital Municipal 6 

O Hospital Municipal 5 
Falta opção de lazer 4 

Problemas com drogas 4 
Falta de médicos 3 

Falta de Policiamento 3 
Pouco ônibus 3 

Sistema de saúde 2 
Falta de projetos direcionados: adultos, adolescentes e 

crianças. 2 
Falta de auxílio 2 

Falta de praças e parquinhos 2 
Violência 2 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Tabla 4-4 Pontos positivos da cidade, segundo os moradores 

Pontos Positivos da Cidade Número de vezes citados 

Cidade boa para viver 12 
Não vê pontos positivos 10 

O Hospital Municipal 10 
O Parque Ecológico 8 
Transporte urbano 7 

Escolas boas 7 
População acolhedora 6 

Empregos 5 
Praça central 4 

Posto de saúde 3 
Muitos atividades e comercios 3 

O Teatro Municipal 2 
Prefeitura Municipal de Americana 2 

Lazer 2 
Educação 2 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Mais uma vez nas opiniões que se destacaram pode-se notar uma carga de sentimentalismo nos 
depoimentos mais extremos como “não vê pontos positivos” e “não tem pontos negativos”. O mais 
interessante, para a análise nesta tabela, foi a constatação da grande divergência de opinião existente 
entre os moradores. Os mesmos pontos que uns levantam como negativo outros afirmam como 
positivo. Isso demonstrou algo que anteriormente havia-se presumido; As experiências pessoais não só 
são mais importantes na comunidade, como também as experiências coletivas são anuladas por elas, 
gerando um estado de muito pouco consenso. Como exemplo se tem um morador que disse que o 
Hospital Municipal é ruim na cidade, enquanto tem diversos amigos que contam histórias de como 
foram atendidos rapidamente no recinto, ou dos remédios que conseguiram no mesmo. Se acredita que 
este comportamento é um reflexo da falta de senso comunitário, ou da ausência da sensação de 
pertencimento a um grupo, a algo maior. Este comportamento é tido como extremamente negativo ao 
processo social emancipatório e para os avanços na organização do grupo. 

Outro ponto que chama a atenção é a presente e insistente reclamação de algumas pessoas com relação 
aos barracos presentes no bairro. Cria-se até a sensação ou idéia de que não se recordam que há alguns 
anos estavam na mesma situação. Mesmo que sejam poucos  os que demonstrem esse desgosto pela 
presença dos barracos, e mesmo que os barracos tendam a desaparecer em pouco tempo devido à 
conclusão dos mutirões, a falta de compreensão entre os moradores é um fator determinante para o 
fracasso dos empreendimentos do grupo. 

Nas poucas vezes em que em seu depoimento citavam os poderes federais e estaduais o faziam de 
maneira confusa e se percebe muitas vezes que nem sabiam quem era o governador do Estado de São 
Paulo. Apenas os lideres políticos comunitários tinham informações sobre tais níveis governamentais e 
vemos este conhecimento como não democratizado, ou seja, pontual e isolado dentro da comunidade. 
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Algo muito singular do movimento social da economia solidária é que nele estão presentes diversos 
empreendimentos que desconhecem o movimento. Segundo o levantamento da SENAES, sobre a 
localização dos empreendimentos solidários, temos mais de 30% de empreendimentos que entraram no 
mapa brasileiro da economia solidária, sendo que seus membros desconheciam o termo. Isso se deve ao 
fato deles praticarem a economia solidária, mesmo sem teorizar com ela, e tal feito é possível, pois a 
proposta do movimento é surgir da prática e não da teoria. No bairro apenas os cooperados mais 
interessados e os líderes das cooperativas conhecem de perto o tema e o movimento social organizado, 
outros poucos já ouviram algo sobre o assunto, mas são incapazes de falar sobre o tema e a grande 
maioria desconhece completamente o termo, mesmo que no Estado de São Paulo a Coperteto seja um 
exemplo muito usado nos eventos como empreendimento solidário bem sucedido. 

Em certos momentos, como no mutirão, foi possível ter uma vivência exclusiva com os moradores dos 
barracos e notamos um grupo com algumas características próprias. Não se conseguiu realizar uma 
análise adequada deste grupo em separado pela falta informações concretas que diferenciariam este, do 
grupo geral do bairro Jardim dos Lírios. Porém com a tabela seis demonstra-se a percepção obtida 
sobre as expectativas que mais se destacam entre este grupo, para o fim do mutirão. 

Tabla 4-5 Expectativas dos moradores dos barracos ao fim do mutirão  

Expectativas Notadas Número de vezes citados 
Mais qualidade de vida 30 

Mais conforto para família 14 
Serem Felizes 9 

Realização do sonho da casa própria 8 
Limpeza 8 

Ter um endereço fixo 8 
Vai acabar com discriminação por morar em barraco 5 

Higiene 5 
Ter um endereço para conquistar emprego digno 5 

Sem animais peçonhentos 5 
Grande mudança de vida 4 

Estar protegidos do frio e da chuva 4 
Demora na entrega das casas 4 

Mais saúde 4 
Futuro melhor para os filhos: 3 

Mais Liberdade 3 
Esta consciente sobre contas para pagar após ocupação 2 

Ter redes de água e esgoto 2 
Mesma vida 2 

Aguarda o término do mutirão 2 
Mais tranqüilidade 2 

Pagar prestação de algo próprio da família (eletrodoméstico) 2 
Irá zelar pelo imóvel 2 

Sem esperança 2 
Mudar o mais rápido possível 2 

Ter asfalto na rua 2 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Existem dois elementos que chamam a atenção nestas expectativas. O primeiro são os indivíduos que 
mesmo com a ansiedade de receber sua casa própria se mantém céticos ou pessimistas com relação ao 
futuro. O outro é uma dúvida que estas expectativas construíram. Será que os habitantes das casas 
tinham as mesmas expectativas, em relação ao fim do mutirão, que os atuais moradores dos barracos? 
Não conseguiu-se verificar de maneira credível as possíveis respostas para esta pergunta, mas ela com 
certeza ajudaria significativamente na análise sobre a emancipação social. 

4.4.3 Emancipação Social 
O Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma entidade não oficial existente no Brasil, que alega ter sido 
criada para defender os direitos de cidadãos encarcerados no país. Surgiu no início da década de 1990 
no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, local que acolhia prisioneiros transferidos por 
serem considerados de alta periculosidade pelas autoridades. A organização também é identificada pelos 
números 15.3.3; a letra “P” é a 15ª letra do alfabeto português e a letra “C” é a terceira. Tal entidade 
esta presente no bairro e gera impactos nas formas sociais do mesmo de maneira relevante. 

Seria complicado afirmar que o PCC exerce um poder de dominação sobre o bairro porque seu controle 
não é absoluto, porém alguns traços de dominação são notados na relação do grupo com o bairro. Eles 
criam regras e leis que devem ser seguidas por todos, definindo de maneira não democrática linhas de 
comportamento aceitáveis. A fonte de poder do grupo é basicamente a violência e o conseqüente medo 
gerado nos indivíduos do bairro. Um bom exemplo de sua influência pode ser notada nos mutirões. 
Nestes existiam orientações, não reveladas, para que os construtores deixassem as melhores casas para 
os membros do PCC. Mesmo que a SHDU tentasse contornar este problema, era muito difícil e até 
arriscado aos funcionários que atuavam no bairro. Existiu um caso de uma assistente social que teve 
que abandonar seus trabalhos no bairro por conflitos com o PCC. Segundo informantes, a assistente 
recebeu ameaças por não aceitar o modo como as habitações de um mutirão seriam distribuídas. Por 
mais que a negação de governos e poderes oficiais, que desagradem uma população, em muitos casos 
seja positiva para a emancipação social, pois revela uma manifestação de discordância ao hegemônico 
e/ou imposto, neste caso a existência de um Estado paralelo, tão ou mais violento e repressor que o 
oficial é extremamente negativo para a evolução do bairro e de seus moradores. Sabe-se que antes da 
favela ser um bairro o PCC já atuava na área, e que a urbanização apenas trouxe o poder oficial mais 
próximo ao bairro, tornando a atuação do grupo mais arriscada. Nos últimos anos diversos membros 
do PCC foram presos no bairro Jardim dos Lírios, e mesmo que o problema esteja longe de estar 
resolvido e mesmo sem existirem informações precisas sobre a atuação do PCC na época de favela, se 
torna claro na análise que existem melhorias, na relação do bairro com o grupo, com a urbanização. 

Outro grande problema à emancipação social do bairro é existência de muitos moradores dependentes 
químicos de álcool e drogas. Não se deve deixar de ver a dependência química como uma maneira de 
dominação, dado que ela traz necessidades/preocupações aos adictos que claramente limitam sua 
liberdade de escolha. Neste ponto vê-se outro avanço trazido pela urbanização, dado que alguns grupos 
que trabalham com adictos, visando sua re-inserção na comunidade, agora possuem trabalhos também 
no bairro. Alguns moradores comentaram que o fato de terem uma casa própria estimulou\estimula o 
abandono do álcool, como um marco de mudança de vida. Por mais momentâneo que seja este impulso 
momentâneo, é notado que ele teve relevância no processo emancipatório para alguns indivíduos do 
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bairro. 

No princípio do trabalho, os traços negativos na relação entre os moradores e as religiões foram 
sobressaltados, devido ao excesso de dogmatismo presente, porém com a identificação dos outros 
problemas, considerados mais graves, as crenças religiosas passaram a ser vistas como algo muito 
importante neste momento para o crescimento do bairro, e somente quando estes problemas maiores 
estiverem sob controle, a religião passaria ao centro da análise. 

Algumas mulheres disseram que gostariam de ter mais acesso a métodos contraceptivos, pois a 
camisinha – que é o método mais acessível e difundido – depende muito da vontade do homem. 
Algumas citaram que gostariam de ter acesso a métodos como a laqueadura, que por ter um custo mais 
elevado, e por ser uma cirurgia, teria que ser pago pelo Estado. Esta vontade de ter controle sobre o 
crescimento das famílias indica uma mudança positiva, pois neste posicionamento das mulheres 
identifica-se uma busca por tomar nas mãos a direção da vida e a capacidade de planejar uma família. 
Quanto mais grave é a situação de risco social de um indivíduo menor é sua capacidade/possibilidade 
de planejar, pois seus horizontes se fecham em lutas diárias para a sobrevivência. Como exemplo, se 
pode apontar que nas classes mais ricas da sociedade é mais comum notarmos preocupações sobre um 
futuro planejado, enquanto nas classes menos favorecidas as discussões sobre o futuro, com poucas 
exceções, se limitam apenas a sonhos e desejos, sem um traçado que leve a conclusão dos objetivos.  

A questão do gênero jamais poderia ser considerada o centro da investigação, mesmo tendo sua 
importância no caso estudado, pois de maneira nenhuma as mudanças estruturais do bairro estão 
ancoradas de maneira mais forte em um dos gêneros ou numa relação – de conflito ou pacífica – entre 
os mesmos. O machismo, mesmo que ainda presente, agora passa por um momento muito singular na 
comunidade, pois mesmo que seja notado facilmente nas falas vemos que na prática existe um respeito 
crescente pelas mulheres que, como dito anteriormente, são em muitos casos as “chefes de família”. O 
PCC proíbe os maridos de baterem em suas mulheres, sob risco de morte ou espancamento, e assim os 
casos de violência dentro das casas, se existirem, são muito ocultos e internos aos lares. Pela vivência, 
acredita-se que estas violências são muito raras pelos dois motivos já expostos; Muitos lares com 
mulheres no controle e o medo dos maridos da retaliação do PCC, caso descubram que eles bateram 
em suas mulheres. Inegavelmente é algo positivo ao bairro esta posição de liderança que as mulheres 
adquiriram, mas o fato da violência contra elas ser evitada por outra forma de violência, não poderia ser 
visto desta maneira. O medo, mesmo que no caso gere comportamento mais “aceitável”, em nenhuma 
ocasião é emancipador, pois limita e não, expande as capacidades humanas. 

Existe na comunidade, de maneira muito prejudicial ao desenvolvimento das crianças, uma violência 
excessiva dos pais para os filhos. Violências estas que em alguns casos é notada se reproduzindo em 
“brincadeiras” um pouco mais agressivas das crianças, ou mesmo em brigas entre as mesmas. Como 
não existiram muitas oportunidades de vivenciar as relações existentes no lar entendemos que diversos 
pontos que não puderam ser detectados na análise das estruturas sociais das famílias. 

Como citado anteriormente, é preocupante o preconceito existente para com os moradores de barraco, 
pois, por mais que estes terão casa própria em breve, é como se os moradores do bairro reproduzissem 
instintivamente um preconceito existente na sociedade, da qual um dia foram vitimas, e que agora, já 
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com suas residências, se vêem do outro lado, do lado dos que atacam a miséria, interpretando ela como 
uma escolha feita por setores da comunidade. É notada neste comportamento uma necessidade dos 
moradores de demonstrar que já não pertencem a esse mundo tão negado, o do favelado. De nenhuma 
maneira um oprimido que se torna opressor, ou uma vitima que se torna agressora, pode caracterizar 
um processo de emancipação social, e sim apenas uma mudança social. 

As cooperativas trouxeram avanços diversos ao bairro, como explanado anteriormente, e não é 
diferente sua importância para os avanços emancipatórios. As cooperativas só por sua proposta de 
tornarem os processos de produção econômica democráticos já são uma possível semente de futuras 
discussões e debates sobre sistemas alternativos aos hegemônicos, ou ainda sobre temas mais gerais, 
mas de grande relevância, como a própria democracia. As cooperativas garantiram as construções das 
casas, os grandes feitos coletivos – que foram cada vez se tornando mais intensos com a evolução do 
empreendimento –, uma ascensão de renda aos moradores do bairro, uma visibilidade maior do bairro 
na cidade. As mudanças sociais e emancipatórias mais notáveis do bairro estão todas relacionadas ao 
nascimento, crescimento e amadurecimento das cooperativas, de maneira mais, ou menos direta. As 
cooperativas iniciaram recentemente a preparar oficinas e mini-cursos sobre cooperação, voltados às 
crianças do bairro. Isto devido a um fundo existente, e determinado por lei, que é formado por 5% das 
sobras anuais das cooperativas. Tais cursos são importantes para garantir que caso um dia estas crianças 
venham a participar de uma cooperativa tenham uma preparação maior para trabalhos coletivos. A falta 
de experiências coletivas anteriores aos cooperados é um dos pontos que mais dificultam os trabalhos 
nas cooperativas. 

As conseqüências maléficas da pobreza foram reduzidas em geral no bairro. As relações de exploração, 
uma das conseqüências mais negativas e mais presentes da pobreza, se demonstram reduzidas. Antes de 
ser bairro, segundo nossos informantes, existia demasiada prostituição na área, assim como trabalho 
infantil. Não foram coletadas informações suficientes sobre a favela para afirmar-se que existia 
prostituição de menores, porém foi notável a indisposição dos ex-moradores da favela em tocar no 
assunto. Tal comportamento trouxe impressão de que a exploração sexual de crianças era presente. 
Quanto ao trabalho infantil, se concluí que existiam muitos menores que executavam alguns trabalhos 
pequenos relacionados com o narcotráfico. O problema do trabalho infantil não está resolvido, porém 
atualmente não é freqüente. 

É um fato que a vinculação do desenvolvimento do bairro às atividades do setor público é muito forte, 
mas este trabalho limitou-se a analisar o presente do bairro comparado ao passado, ou seja, as 
evoluções, e não o futuro e deduções sobre os resultados dos processos que agora estão ocorrendo. 
Sendo assim mesmo nessa relação com a prefeitura podem se destacar pontos de maior independência 
– como os últimos trabalhos da Coperteto no bairro – e de maior dependência – como a Cooperlírios. 

Boa parte das crianças está nas escolas e muitos adultos estão voltando a estudar o que indica que os 
níveis educacionais tendem a crescer no bairro nos próximos anos, e que tem uma implicação positiva 
no aumento da renda dos moradores e na redução dos custos de vida dos mesmos. Além disso, um 
aumento no nível educacional abre novas perspectivas de escolhas e pode trazer uma compreensão 
maior das responsabilidades individuais de cada um para com a sociedade e a comunidade. 
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Os problemas mais graves, que são como um freio ao processo emancipatório, são: A falta de visão de 
coletividade, a falta de empreendedorismo e a dificuldade em aceitar novas idéias, e a ausência de um 
sentimento de inclusão a um projeto maior. Boa parte destas limitações são conseqüências e cicatrizes 
deixadas na comunidade pela pobreza presente ou do passado.  

Porém se vê que a comunidade passou por momentos difíceis sem muitas perdas e desistências – como 
quando tiveram que encarar os custos elevados de se ter uma residência – e também que teve 
momentos que poderiam ser considerados exemplares a diversos outros grupos que estão em situação 
semelhante – como a preocupação ambiental notada em agentes diversos do bairro, e a capacidade de 
organização coletiva frente ao desafio de comprar terras para expandir as construções da Coperteto. 

Segundo o exposto, se pode identificar que quase em sua totalidade as mudanças sócio-econômicas e 
estruturais foram positivas aos moradores, e que os problemas mais graves já existiam posteriormente à 
urbanização, não sendo então frutos deste processo.  
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5 CONCLUSÕES  

Apesar dos diversos problemas que não serão solucionados com facilidade, pode-se concluir que o 
processo de urbanização do bairro Jardim dos Lírios gerou um grande salto na melhoria de vida dos 
moradores da área – antiga favela e atual bairro. É possível afirmar que o processo de emancipação 
social foi dinamizado com o nascimento e transformações do bairro, porém afirmar que este processo 
emancipatório está concluído ou que apresenta-se em um nível avançado, seria negar os fatos. O que se 
conclui é que o caminho começa a se formar para que um processo emancipatório mais evidente – e 
que pode gerar reações mais turbulentas e mudanças bem mais significativas – possa acontecer. 

Todo processo de urbanização, desde sua idealização até sua conclusão, está diretamente ligado às ações 
da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de Americana. Mesmo que o 
objetivo inicial tenha se detido à análise das mudanças ocorridas no bairro, em certo momento passou-
se a enfocar as ações da prefeitura no bairro. A partir deste ponto conclui-se que o posicionamento da 
prefeitura é exemplar. Considerando que a urbanização foi basicamente uma política pública municipal, 
se conclui que a SDHU fugiu de alternativas assistencialistas para se dedicar a realizar políticas de 
incubação28, ou seja, nota-se em diversos momentos que a prefeitura optou pelo mais difícil de executar 
que gera resultados mais emancipadores, ao invés de investir em políticas imediatistas e práticas. O 
inicio do empreendimento é um ótimo exemplo, pois ao invés de abrirem um processo de licitação 
onde uma empresa seria a ganhadora e construiria com os mesmos recursos mais casas – provavelmente 
de baixíssima qualidade devido à redução de custos necessária para que esta ganhasse o processo de 
licitação – e onde a prefeitura teria mais visibilidade na comunidade à prefeitura optou por um processo 
de longo prazo que apenas gerou polêmicas e má fama da mesma com as camadas mais ricas da 
população – principalmente com os empresários do ramo imobiliário – mas que garantiu subsidio para 
que todo este processo de urbanização participativo ocorresse. 

Não se pode afirmar que o caso da Cooperlírios é exemplar, e mesmo que tenha pontos positivos não 
acredita-se que seja um empreendimento solidário êxitoso, porém mesmo esta iniciativa, se repensada 
em alguns pontos, poderia ser replicada como política pública de desenvolvimento local em outras 
localidades, devido a sua alta capacidade notada, porém latente no caso em questão. Por outro lado, o 
que fortalece a conclusão de que as políticas públicas de incubação deveriam ser mais utilizadas, a 
Coperteto se demonstra independente e um ótimo empreendimento para o combate ao problema social 
da falta de habitação. Assim, este caso – o da Coperteto – poderia ser replicado por outras cidades que 
possuem problemas semelhantes. 

Uma outra pesquisa poderia ser realizada tomando como centro a Coperteto e sua atuação em outros 
bairros, o que serviria para analisar se o que ocorreu no bairro Jardim dos Lírios, no que diz respeito à 
construção de casas populares, também ocorreu em outras localidades, e quais são as características que 
dizem respeito somente ao bairro Jardim dos Lírios. 

                                                      

28 Política de Incubação, pois a intervenção da política prepara seu público-alvo para a ação independente, não fazendo dele 
objeto das políticas. Termo metaforizado de incubadoras de cooperativa/empresa. 
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Para acelerar o processo de emancipação social algumas atitudes poderiam ser tomadas pela SDHU, 
assumindo que esta é a maior orientadora e responsável das atividades que ocorrem no bairro nos dias 
de hoje: 

• Organização de debates sobre problemas comuns a todos os moradores do bairro; 

• Expandir/Criar centros de lazer e artes no bairro visando dar acesso aos moradores a filmes, 
peças de teatro, esportes, entre outras modalidades de entretenimento; 

• Incentivar eventos do movimento social da economia solidária no bairro buscando a inserção 
dos moradores no mesmo e demonstrando as vantagens que uma população organizada pode ter. 
Ainda dentro das práticas da economia solidária: A formação de uma moeda social para o bairro 
garantiria uma maior socialização e fluxo econômico e; A organização de feiras de trocas também 
poderia dinamizar a socialização no bairro, difundir a economia solidária e reduzir os custos de 
vida dos moradores. 

Buscando compreender os fatores culturais que determinaram o processo de urbanização no bairro 
Jardim dos Lírios, e visando conhecer outros processos singulares de urbanização, iniciar-se-á um 
estudo sobre urbanização, organização popular e emancipação social no México, na cidade de Xalapa, 
Estado de Veracruz, a partir de janeiro de 2007. Acredita-se que o estudo subseqüente, que será mais 
abrangente, auxiliará no entendimento de diversos pontos que permaneceram obscuros no trabalho 
apresentado29. No próximo estudo será enfocada, além da emancipação social, a comparação entre os 
dois casos e as diferenças culturais existentes entre as duas localidades.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

29 Alguns destes pontos identificados, como as relações de poder entre setores organizadores e setores de execução de trabalho 
e motivações envolvidas no processo, como também diversos outros pontos que neste projeto podem ter passados 
desapercebidos e que neste próximo trabalho podem emergir. 
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ANEXOS 

Anexo I – Outros Dados Sobre o Bairro Jardim dos Lírios 
 

Tabela 1 – Estado civil dos moradores maiores de 18 anos. 

Estado civil dos moradores maiores de 18 anos 

Casados  30,0% 
Solteiros  61,0% 
Viúvos  2,0% 

Divorciados  7,0% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 4 – Gráfico: Estado civil dos moradores maiores de 18 anos. (Fonte: gráfico criado com 

dados coletados durante a pesquisa) 
 
 

Tabela 8 – Identificação do grupo moradores envolvidos na pesquisa 

Identificação 

Famílias consideradas na pesquisa 96,7% 

Famílias que se recusaram a participar 0,8% 

 Titulares não encontrados 2,5% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 5 – Gráfico: Identificação do grupo de moradores envolvidos na pesquisa. (Fonte: 

gráfico criado com dados coletados durante a pesquisa) 
 

 
Tabela 9 – Moradores por faixa etária 

Moradores por faixa etária Masculino Feminino Geral 
De 0 a 12 anos 40,9% 38,8% 39,8% 
De 13 a 18 anos 19,0% 9,4% 13,9% 
De 19 a 29 anos 13,0% 21,6% 17,5% 
De 30 a 39 anos 13,8% 17,6% 15,8% 
De 40 a 49 anos 9,3% 7,2% 8,2% 
De 50 a 59 anos 3,2% 4,7% 4,0% 
De 60 a 69 anos 0,8% 0,7% 0,8% 

Total 47,0% 53,0% 100,0% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 6 – Gráfico: Moradores por faixa etária. (Fonte: gráfico criado com dados coletados 

durante a pesquisa) 
 
 

 
Tabela 10 – Titulares das residências por gênero 

Titulares da residências por gênero 

Sexo femenino 59,4% 

Sexo masculino 40,5% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 
 
 

Tabela 11 – Titulares do sexo feminino por idade 

  Títulares do sexo feminino por idade: 

Mulheres entre 20 e 30 anos 24,6% 
Mulheres entre 31 e 40 anos 44,9% 
Mulheres entre 41 e 50 anos 15,9% 
Mulheres entre 51 e 60 anos 14,5% 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 7 – Gráfico: Titulares do sexo feminino por idade. (Fonte: gráfico criado com dados 

coletados durante a pesquisa) 
 
 

 
Tabela 12 - Titulares do sexo masculino por idade 

Títulares do sexo masculino por idade: 

Homens entre 20 e 30 anos 25,5% 

Homens entre 31 e 40 anos 42,6% 

Homens entre 4 e 50 anos 19,1% 

Homens entre 51 e 60 anos 10,6% 

Homens acima de 61 anos 2,1% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 8 – Gráfico: Titulares do sexo masculino por idade. (Fonte: gráfico criado com dados 

coletados durante a pesquisa) 
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Tabela 13 – Níveis de renda no bairro 

          Renda Famíliar 

Até 1 S.M.* 20,7% 
De 1 a 2 S.M. 32,8% 
De 2 a 3 S.M.  14,7% 
De 3 a 4 S.M. 12,1% 
De 4 a 5 S.M.  2,6% 

Acima de 5 S.M. 0,9% 
Sem renda 16,4% 

• S.M. é a sigla para salário mínimo. Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 9 – Gráfico: Níveis de renda no bairro. (Fonte: gráfico criado com dados coletados 

durante a pesquisa) 
 

 
Tabela 14 – Áreas de trabalho dos moradores 

Tipo de Trabalho Quantidade (em %) de indivíduos 

Desempregado 37% 
Informal 29% 
Formal 26% 

Pensionista 5% 
Aposentado 3% 
Autônomo 1% 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Tabela 15 – Profissões dos moradores que se encontram desempregados 

Tipo de Trabalho Porcentagem 
Doméstica 28,6% 
Pedreiro 14,3% 
Diarista 9,5% 

Ajudante de Costura 5,1% 
Ajudante de Pedreiro 5,0% 
Ajudante de Produção 4,9% 
Carregador Reciclagem 4,8% 

Comerciante 4,8% 
Consertador de Panelas 4,8% 

Costureira 4,8% 
Empacotadeira 4,7% 

Rebarbador 4,6% 
Vendedora 4,5% 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 10 – Gráfico: Profissão dos moradores que se encontram desempregados. (Fonte: 

gráfico criado com dados coletados durante a pesquisa) 
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Tabela 16 – Religiosidade dos moradores do bairro 

Religião Porcentagem 
Católico 48,2% 

Evangélico 30,1% 
Sem religião 17,0% 

Não souberam informar 4,8% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 11 – Gráfico: Religiosidade dos moradores do bairro. (Fonte: gráfico criado com dados 

coletados durante a pesquisa) 
 
 

 
Tabela 17 – Práticas esportivas dos jovens em idade escolar 

Práticas esportivas pelos jovens 

Esporte % 

Futebol 85,70% 

Outros Esportes 16,7% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Tabela 18 – Dados sobre os programas de auxílios governamentais na comunidade 

Programa/Prometo Porcentagem** 

Bolsa Familia 62,8% 
PETI 14,1% 

Cesta Básica 3,8% 
Leite Fluído 5,1% 

Bolsa Alimentação 1,3% 
Renda Cidadã 2,6% 

Vale Gás 1,3% 
Centro Sol 9,0% 

**Considera-se nas estatísticas apenas as famílias que recebem algum tipo de auxílio. Fonte: Dados 
coletados na pesquisa 
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Figura 12 – Gráfico: Dados sobre os programas de auxílio governamental na comunidade. 

(Fonte: gráfico criado com dados coletados durante a pesquisa) 
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Tabela 19 – Benefícios transferidos às famílias pelos programas governamentais 
Bem recebido 
mensalmente Porcentagem** 

De 0 a R$15,00  3,5% 
De R$16,00 a R$35,00 12,8% 
De R$36,00 a R$50,00  10,5% 

Acima de R$50,00  34,9% 
Alimentos 3,5% 

Leite 4,7% 
Ainda não receberam  4,7% 

Não souberam informar 25,6% 
**Considera-se nas estatísticas apenas as famílias que recebem algum tipo de auxílio. Fonte: Dados 

coletados na pesquisa 
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Figura 13 – Gráfico: Benefícios transferidos às famílias por programas governamentais. (Fonte: 

gráfico criado com dados coletados durante a pesquisa) 
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Tabela 20 – Tempo de participação das famílias nos programas governamentais 

Tempo participação  Porcentagem** 

De 0 a 6 meses 18,1% 

De 6 meses a 1ano 18,1% 

De 1 ano a 2 anos 16,0% 

De 2 anos a 3 anos 5,3% 

De 3 anos a 4anos 6,4% 

Acima de 4 anos 7,4% 

Não souberam informar 28,7% 
**Considera-se nas estatísticas apenas as famílias que recebem algum tipo de auxílio. Fonte: Dados 

coletados na pesquisa 
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Figura 14 – Gráfico: Tempo de participação das famílias nos programas governamentais. 

(Fonte: gráfico criado com dados coletados durante a pesquisa) 
 

 
Tabela 21 – Nível escolar dos moradores que atualmente estudam 

Nível Escolar   Porcentagem  
Creche 11,0% 
EMEI 11,4% 

Ensino Fundamental 70,2% 
Ensino Médio 6,1% 

Ensino Superior 0,9% 
Classe Especial 0,4% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Figura 15 – Gráfico: Nível escolar dos moradores que atualmente estudam. (Fonte: gráfico 

criado com dados coletados durante a pesquisa) 
 
 

 
Tabela 22 – Nível escolar dos moradores que pararam seus estudos 

Nível escolar Porcentagem 
Ensino Fundamental Completo 1,7% 

Ensino Fundamental Incompleto 80,9% 
Ensino Médio Completo 8,3% 

Ensino Médio Incompleto 3,7% 
Analfabetos 5,4% 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 
 
 
 
 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



Um estudo a respeito de organização popular, gestão pública e emancipação social 
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Figura 16 – Gráfico: Nível escolar dos moradores que pararam seus estudos. (Fonte: gráfico 

criado com dados coletados durante a pesquisa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



Um estudo a respeito de organização popular, gestão pública e emancipação social 

Anexo II – Imagens Aéreas de Dois Momentos do Bairro 
 

Dois Momentos do Bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 – Foto: I Registro aéreo da antiga favela Vila Mathiense. (Fonte: Imagem cedida pela 
Prefeitura Municipal de Americana) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Foto: II Registro aéreo da antiga favela Vila Mathiense. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 19 – Foto: I Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 

pela Prefeitura Municipal de Americana) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Foto: II Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 21 – Foto: III Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 

pela Prefeitura Municipal de Americana) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Foto: IV Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 23 – Foto: V Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Foto: VI Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 25 – Foto: VII Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Foto: VIII Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 27 – Foto: IX Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Foto: X Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 29 – Foto: XI Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Foto: XII Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 31 – Foto: XIII Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32 – Foto: XIV Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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Figura 33 – Foto: XV Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Foto: XVI Registro aéreo do atual bairro Jardim dos Lírios. (Fonte: Imagem cedida 
pela Prefeitura Municipal de Americana) 
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